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SUNUŞ
Tesisat Mühendisliği Makina Mühendisliği içinde en önemli meslek alanlarından birini oluşturmaktadır.
Bu alan inşaat sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak hızla gelişmekte ve buna paralel, bu alanda
yetişmiş eleman gücüne olan gereksinim de her geçen gün artmaktadır. Makina Mühendisleri Odası;
bu doğrultuda üyelerine ve sektördeki tüm teknik elemanlara gelişmeleri doğru ve yeterli şekilde
ulaştırmak amacıyla, tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi, tesisat mühendisliği alanında da
çalışmalarını sürdürmektedir.
Gelişmiş ülkelerde uygulanan yapı standartları ve kodları henüz ülkemize bütünü ile yansımamış olsa
bile; bu alanda tarafımızdan gerçekleştirilen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri’nin ivmelendirdiği
süreçlerde önemli adımlar atılmaktadır. Buna ilave olarak, mühendislik etiği, uzman mühendislik, yapı
denetimi, eğitim ve akreditasyon gibi mesleğimizin önemli konuları önceki Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongreleri’nde ele alınmış olup kamuoyumuz bilgilendirilmiştir. Böylece Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi bir yandan yeni bilgi ve teknolojilerin paylaşıldığı etkili bir platform olarak görevini yerine
getirirken, diğer yandan meslek alanını ve halkımızı yakından ilgilendiren pek çok konuyu ülkemiz
gündemine taşıma görevini de üstlenmiştir.
Kongrelerimizde tesisat alanında çalışan makina mühendisleri ile yapı üretiminde görevli diğer tüm
meslek disiplinleri elemanlarının birlikte çalışmaları özendirilerek, daha verimli ve sağlıklı yapıların
oluşturulması amacına yönelik olarak, disiplinlerarası çalışmaların temellerinin atılmasına büyük önem
verilmektedir.
1993 yılından bu yana İzmir’de düzenlenen ve gerek ilgili sektörden gerekse bilim çevrelerinden
olumlu tepkiler almış bulunan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin onuncusu, teskon 2011 adıyla,
13-16 Nisan 2011 tarihleri arasında yine İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Teskon 2011 kapsamında
sunum, tartışma ve eğitim platformları değişik başlıklar altında toplanmış bulunmaktadır. Bu
platformlar: Bilimsel Araştırma Oturumları, Teknolojik Araştırma Oturumları – Sempozyumlar,
Seminerler, Kurslar, Atölye Çalışmaları ve Paneller olarak adlandırılmıştır.
Önceki yıllarda olduğu gibi, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi de birlikte üretme ve yaşama
geçirme anlayışı ile çok yönlü katılımı amaç edinen ve ülke geneline yayılmış bulunan; Düzenleme
Kurulu Üyeleriyle, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlarıyla, Danışmanlarıyla, Yürütme Kurulu ve
Sekreteryasıyla birlikte sürdürülen uzun erimli bir çalışmanın ürünüdür.
Konusunda uzman, örnek uygulamalar gerçekleştirmiş, çağdaş bilgi ve deneyime sahip mühendis ve
bilim adamlarının sundukları bildirilerin yer aldığı Kongre Bildiriler Kitabı’nın ve CD’sinin yayımlanması
ile birlikte Kongremize katılamayan pek çok tesisat mühendisinin bu birikimlerden yararlanması
mümkün olacaktır.
Kongremizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, başta Düzenleme Kurulu olmak üzere,
Danışmanlarımıza, Yürütme Kuruluna, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara, İzmir Şubemiz Yönetim
Kurulu ve çalışanlarına, bildiri sunan yazarlarımıza, seminer, sempozyum ve kurs düzenleyicilerimize,
panellerimize ve atölye çalışmalarına katılan yönetici ve uzmanlara Kongremiz bünyesinde
gerçekleştirilen Tesisat Fuarı’na katılarak önemli destek sağlayan değerli firmalara ve Kongremizin
tüm delegelerine teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla.
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ÖNSÖZ
Makina Mühendisleri Odası tarafından 1993 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongrelerinin onuncusunu 13–16 Nisan 2011 tarihleri arasında tekrar İzmir’de gerçekleştiriyor
olmaktan onur duymaktayız.
Tesisat mühendisliği alanında çalışan mühendislerin, bilim adamlarının, sanayicilerin ve diğer meslek
disiplinlerinin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmalarını ve son bilimsel araştırma sonuçları ile
teknolojik gelişmeleri izleme olanağını sağlayan X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en
yaygın katılımlı ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.
X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl “Enerji: Dünden Daha Az” ana teması ile gerçekleşecektir.
Teskon 2011 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 167 adet bildiri paralel oturumlarda sözlü
olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Sunulan bu bildirilerin 148 adedi teskon 2011 kapsamında
gerçekleştirilecek “Binalarda Enerji Performansı”, “Bina Fiziği”, “İç Hava Kalitesi”, “Termodinamik ve
Tesisat”, “Soğutma Teknolojileri” sempozyumlarının ve “Konfor ve Ekonomi”, “Söndürme
Sistemlerinde Yeni Gelişmeler”, “Bacalar”, seminerlerinin bildirileri olarak Kongre Bildiriler Kitabında yer
almaktadır. Poster olarak sergilenen 9 bildiride kongre bildiriler kitabımızda yayınlanmaktadır. Ayrıca 19
adet bildiri “Jeotermal Enerji Semineri” kitabında basılmıştır. Böylece, Kongre Bildiriler Kitabı’nın
delegelerimiz için bir başvuru kitabı olma özelliğini sürdürmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte 1993 yılında
yapılan kongreden itibaren yayınlanan tüm bildiriler CD içeriğine alınarak toplam 984 bildiriye yer verilmiştir.
Kongremizin bir diğer amacı da kurslar aracılığı ile delegelerimizin doğru bilgilerle donanımına yönelik
olarak sürekli eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda; "Su Şartlandırma", "Mutfak Havalandırması",
"Akustik Tasarım", "HAP (Hourly Analysis Program)", "Soğuk Depo İşletmesi", "Soğutma Sistemleri,
Hesapları ve Modellemesi", "Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri", "Hastane
Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları", "Temel ve Uygulamalı Psikrometri", "İklimlendirmenin
Temel Prensipleri, İç Hava Kalitesi Standartları", "Güneş Enerjisi İle Isıtma/Yardımcı Isıtma",
"Kurutmanın Temelleri", "Sanayide Enerji Tasarrufu Yöntemleri", "Konutlarda Doğalgaz", "Sanayide
Doğalgaz", "Sistem Seçimi" kursları düzenlenmiştir.
Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunların ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları oluşturma
amacına yönelik olarak da bu yıl Kongremiz kapsamında "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Uygulamaları" başlıklı panelle tartışma ortamı yaratılmıştır.
Bu kongrede ilk defa Atölye Çalışması (Workshop) formatında bir platform oluşturulmuştur. Ele alınan
konuların, uzmanları tarafından etraflıca tartışıldığı "Genç Mühendislerin ve Sektörün Sorunları",
"Tesisat Mühendisliği Eğitimi", "Yapıda Tesisat Denetimi" ve "Kamu İhale Kanunu" konularında
Atölye Çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Düzenleme ve Yürütme Kurulu olarak, ülkemizde tesisat mühendisliği alanında çağdaş bilgi ve teknolojinin
kullanılarak gelişmesi perspektifi ile tüm etkinliklere destek veren, öncülük eden Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu’na, Kongre çalışmalarının özgün bir çalışma ortamında yapılmasını sağlayan Kongre
Sekretaryası’nı oluşturarak, hazırlık çalışmalarında her türlü desteği veren Makina Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu’na, Kongre hazırlık çalışmalarının başlangıcından, sonuçlandırılmasına kadar tüm
sekreterlik ve hazırlık hizmetlerinin yürüten Kongre Sekreteryası’na, Makina Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi Çalışanlarına, Kongre’nin yürütülmesinde özverili, gönüllü olarak görev alan Celal Bayar
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina
Mühendisliği Bölümleri öğrencilerine, Kongre’nin ülke genelinde etkinliğini artırmaya çaba göstererek
Kongreyi Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
Ayrıca, Kongre oluşumuna görüş ve önerileri ile önemli katkılarda bulunan Danışmanlar Kurulu Üyeleri’ne,
sundukları bildirilerle ve kurslarla Kongre’yi olanaklı kılan tüm uzmanlara ve öğretim üyelerine, Kongreye
sunulan bildirileri değerlendiren hakemlerimize, “Kongre Delegesi” olma bilincini taşıyan ve bu bilinçle
çağdaş bilgi ve teknolojiye ulaşma çabası içinde olan değerli tesisat mühendislerine, mimar ve diğer teknik
elemanlara, Kongre’nin duyurulmasına katıkıda bulunan sektörel yayın kuruluşlarına, teşekkürlerimizi
sunarız.
KONGRE DÜZENLEME-YÜRÜTME KURULU
13 Nisan 2011
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S. Sinan KESKİN, Dağhan EKMEKÇİOĞLU

İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalite: İzmir Çalışması Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sait C. SOFUOĞLU, Aysun SOFUOĞLU

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

Soğutma Sistemlerinde Defrost Kayıplarının Kontrolu Yolu İle Enerji Tasarrufu
Erol ERTAŞ

Soğuk Depo Uygulamasında Doğru Bilinen Yanlışlara Işık Tutmak
Turan ERKAN

Ev, Okul, Ofis ve Alışveriş Merkezlerinde Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi
Adsorpsiyonlu Su Soğutucu Tasarımları ve Uygulamaları
Ayşe Anıl GÜNEY, Burcu ONAT, Salih CENGİZ, Ülkü ALVER ŞAHİN, Zeynep TÜRKMEN, Selda MERCAN Bülent ORHAN, Ali GÜNGÖR

Okullarda Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri
Bahtiyar ÖZTÜRK, Gülcan DÜZOVALI

OTURUM 5C
İç Hava Kalitesi Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Sait C. SOFUOĞLU

İklim Değişikliğinin Apartman Binalarındaki Isıtma/Soğutma Yükleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Konut Yerleşmelerinde Tasarım Parametrelerinin Enerji Yükleri Açısından Değerlendirilmesi
Yusuf YILDIZ, Zeynep DURMUŞ ARSAN
Özlem DURAN, Gül KOÇLAR ORAL

OTURUM 6A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Gülden GÖKÇEN

OTURUM 6B
Bina Fiziği Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Gönül UTKUTUĞ

Yeşil Bina Sertifikasyonunda Akustik Performansın Değerlendirilmesi
Nurgün Tamer BAYAZIT, Bilge ŞAN, Gizem ÖKTEN

Faz Değiştiren Maddeler ile Binalarda Enerji Verimliliği
Yeliz KONUKLU, Halime Ö. PAKSOY

Isı Yalıtımında Faz Değiştiren Malzeme Kullanımı
Alican DALOĞLU

LEED VE BREEAM Sertifikalarında Enerji Performans Değerlendirilmesinin Karşılaştırılması
Duygu ERTEN, A. Zerrin YILMAZ

Türkiye için Bina Çevresel Değerlendirme Metodu:
BREEAM Sertifika Sisteminin Türkiye’ye Adaptasyonu
Duygu ERTEN,Yenal GÜLLER, Aslı FIRAT

Pomza Agregalı Hafif Beton Özelliklerine Polistiren Köpük ve Uçucu Kül Katkısının Etkileri
İsmail DEMİR, M. Serhat BAŞPINAR, Gökhan GÖRHAN, Erhan KAHRAMAN, Orhan AKYOL

ARA

Isı Yalıtım Özellikleri İyileştirilmiş Yapı Tuğlalarının Geliştirilmesinde Kağıt Üretim Atıklarının
Kullanılması
Sedat AKKURT, Mücahit SÜTÇÜ, Kadir BAŞOĞLU

OTURUM 5B
Bina Fiziği Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Gönül UTKUTUĞ

İç Ortam Hava Kalitesinin İyileştirilmesinde Gümüş İyonları İçeren PVC Malzemelerin Antimikrobiyal Soğutmada Enerji Verimliliği ve Yönetimi
Etkisinin Belirlenmesi
Türkan ÜÇOK, Ali GÜNGÖR
Esra DOLAŞ, Gülen GÜLLÜ, Sibel MENTEŞE

Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru Mimarlık ve Yüksek Performanslı Yeşil Bina Örnekleri
Gönül UTKUTUĞ

Karakteristik Konut Modeli Yaklaşımı İle KKTC Konut Isıl İhtiyacının Belirlenmesi
Ali EVCİL, Cemal GÖVSA

ARA
OTURUM 5A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Gülden GÖKÇEN

Müze İç Ortam Hava Kalitesi Araştırmaları İçin Reaktik Kupon Yöntemi ve İlk Analizler
Ferhat KARACA, Feyza ÖZDEMİR, Bayram ÜNAL, Sami GÖREN

Geçmişten Geleceğe Enerji Etkin Yüksek Yapılar ve Uygulama Örnekleri
Ayşin SEV, Bahar BAŞARIR

Enerji Etkin Konut Yenilemelerinde Enerji Tüketimi ve Yaşam Dönemi Maliyetlerinin
Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
İkbal ÇETİNER, Buket METİN

Havalandırma ve İç Hava Kalitesi Açısından CO2 Miktarının Analizi
Hüsamettin BULUT

Enerji Etkin Tasarımda Yeni Yaklaşımlar
Türkan GÖKSAL ÖZBALTA

KOKTEYL

14 Nisan 2011
Perşembe
OTURUM 4D
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Ali GÜNGÖR

Binalarda Enerji Verimliliği Amaçlı Yazılımlar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
Mehmet Azmi AKTACİR, Mehmet Akif NACAR, Bülent YEŞİLATA

KOKTEYL

14 Nisan 2011
Perşembe
OTURUM 4C
İç Hava Kalitesi Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Sait C. SOFUOĞLU

KOKTEYL

Azeotropik ve Yakın Azeotropik Soğutucu Akışkan Karışımlarının Karşılaştırılması
Ali KILIÇARSLAN, Tuğba TETİK, İrfan KURTBAŞ

Mevcut Soğutucu Akışkanlar ve Alternatifleri
Kemal ÇOMAKLI, Uğur ÇAKIR

Kompresörlerdeki Son Gelişmeler ve R744 (CO2) Soğutucu Gaz kullanan Soğutma Sistemleri
Manuel FROSCHLE

OTURUM 4B
Bina Fiziği Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Gönül UTKUTUĞ

14 Nisan 2011
Perşembe

ARA

Alternatif Soğutucu Akışkan Kullanan Paket Soğutma Sistemleri İçin Boru Çaplarının Belirlenmesi
Hüseyin BULGURCU, Kadir İSA

OTURUM 3D
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Ali GÜNGÖR

Soğutkanlar İçin Çeşitli Çift Fazlı Akış Basınç Düşümü Denklemlerinin Modellenmesi ve
Karşılaştırılması
Mustafa Turhan ÇOBAN, Oğuz Emrah TURGUT

14 Nisan 2011
Perşembe
OTURUM 4A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Gülden GÖKÇEN

KOKTEYL

Dış Duvarda Isıl Davranışların Mekan Konforuna Etkisi
Türkan GÖKSAL ÖZBALTA - Necdet ÖZBALTA

Binalarda Aydınlatma Enerjisi Performansının Belirlenmesi İçin Bir Yöntem: BEP-TR
Alpin Köknel YENER

Test, Ayar ve Balans (TAB) Alanında ISKAV Çalışmaları
Serdar Burak ORAL, Durdali TİTİZ

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması
Ekim BAKIRCI, Mehmet ÇALIŞKAN

Enerji Etkin Tasarım ve Yenileme Çalışmalarının Örneklerle Değerlendirilmesi
Gülten MANİOĞLU

ARA

Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (BEP-TR) İle Otel Binalarının Enerji
Performansının Değerlendirilmesi
Merve ATMACA, Ece KALAYCIOĞLU, A. Zerrin YILMAZ

OTURUM 3C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Kivi Meyvesinin Kurutulmasında Kurutma Havası Hızının Kurumaya Etkisinin İncelenmesi
Soner ŞEN, Selçuk DARICI

ARA

Kamusal Yapılarda Güneş Enerjisinin Pasif Kullanımı ve Tasarıma Yansıması
A. Erkan ŞAHMALI

OTURUM 3B
Konfor ve Ekonomi Semineri
Seminer Yöneticisi: Kemal Gani BAYRAKTAR

Konutlarda Enerji Kullanım Eğilimleri ve Tüketimin Çevre Faktörleri İle İlişkili, Bursa Örneği
M. Emin Uğur ÖZ

Kompleks Binaların Enerji Sertifikasyonu Açısından Analizleri: Standart ve Detaylı Simulasyon
Araçlarının Karşılaştırılması
Gözde GALİ, Stefano CORGNATI, A. Zerrin YILMAZ

ARA
OTURUM 3A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Gülden GÖKÇEN

Konut Binaları Enerji Sertifikasyonunda Isıtma ve Soğutma Enerjisi İhtiyacının Bina Parametrelerine
Duyarlılık Analizi: BEP-TR Hesaplama Metodolojisi ile Değerlendirme
Burcu Çiğdem ÇELİK, A. Zerrin YILMAZ, Stefano CORGNATI

Soğutkanlar İçin Çeşitli Çift Fazlı Akış Kaynama Isı Transferi Denklemlerinin Modellenmesi ve
Karşılaştırılması
Mustafa Turhan ÇOBAN, Oğuz Emrah TURGUT

Zonguldak’ta Termik Elektrik Santrallarının Atık Isısından Yararlanma İle Bölgesel Isıtma ve Bunun
Sera Gazı Salınımı Üzerine Etkisi
Mustafa EYRİBOYUN

Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü ve Titreşim Problemleri
Dave MEREDITH

Bina Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemi- BEP-TR ile Isıtma ve Soğutma Enerjisi
İhtiyacının Hesaplanması
A. Zerrin YILMAZ

Soğutkan Karışımlarının Termodinamik Özelliklerinin Peng-Robinson-Stryjek-Vera Gerçek Gaz
Denklemi Kullanılarak Modellenmesi
Mustafa Turhan ÇOBAN, Halil ATALAY

Enerji Dönüşümlerinin Kullanılabilirlik ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Seyhan UYGUR ONBAŞIOĞLU

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

Mekanik Ekipmanlarda Depreme Karşı Koruma Önlemleri
Dave MEREDITH

BEP-TR Hesaplama Yönteminde Referans Bina Kavramı ve Enerji Sınıflandırması
Murat BAYRAM

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

13 Nisan 2011
Çarşamba

KARADENİZ SALONU
OTURUM - D

OTURUM 2D
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Ali GÜNGÖR

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

EGE SALONU
OTURUM - C
13 Nisan 2011
Çarşamba

OTURUM 2C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 2B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 2A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Gülden GÖKÇEN

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

13 Nisan 2011
Çarşamba

13 Nisan 2011
Çarşamba

Türkiye'nin Enerji Görünümü - Nisan 2011
Oğuz TÜRKYILMAZ

Binalarda Enerji Performansı
Jan HENSEN

OTURUM 1A AÇILIŞ KONFERANSI

KAYIT
AÇILIŞ OTURUMU

AKDENİZ SALONU
OTURUM - B

ANADOLU SALONU
OTURUM - A

ARA

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

14 Nisan 2011
Perşembe

KOKTEYL

ARA

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

KOKTEYL

C Tipi (Hermetik) Cihazlar ve Hava Atıkgaz Çözümleri
Barış SAY

Binalarda Verimli Baca Sistemleri
Ergün GÖK

Metal Bacalarda Isıl Performansın Deney ile Belirlenmesi
İlker İBİK

Bacalardan Kaynaklanan Karbonmonoksit Zehirlenmeleri ve Önleme Çalışmaları
Ümit ERTURHAN

OTURUM 7E
Bacalar Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Ergün GÖK

İtalya’da Paslanmaz Çelik Baca Sistemleri Sektörü, Kanunlar, Yönetmelikler ve Sorumluluklar
Cristiano CREUSO

Avrupa Birliği'nde Genel Baca Uygulamaları
Jean Jacques ADAM

OTURUM 6E
Bacalar Semineri
Seminer Yöneticisi: Ergün GÖK

OTURUM 5E
Jeotermal Enerji Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Niyazi AKSOY

OTURUM 4E
Jeotermal Enerji Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Niyazi AKSOY

OTURUM 3E
Jeotermal Enerji Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Niyazi AKSOY

OTURUM 2E
Jeotermal Enerji Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Niyazi AKSOY

OTURUM 1E
Jeotermal Enerji Semineri
Seminer Yöneticisi: Niyazi AKSOY

13 Nisan 2011
Çarşamba

MARMARA SALONU
OTURUM - E

OTURUM 8B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Klima Sistemlerinde Isıtıcı ve Soğutucu Su Sıcaklığının Belirlenmesi, Isıtma Sistemlerinde Su Dağıtımı ve
Kollektör Bağlantıları
Veli DOĞAN

OTURUM 8A
Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Taner DERBENTLİ

İklimlendirme Sistemlerinde Ekserji Çözümlemesi
Taner DERBENTLİ

AKDENİZ SALONU
OTURUM - B
15 Nisan 2011
Cuma

16.30-18.30

16.00-16.30
16.30-18.30

15.30-16.00

15.00-15.30

14.30-15.00

14.30-16.00

12.30-14.30

12.00-12.30

11.30-12.00

11.00-11.30

11.00-12.30

10.30-11.00

10.00-10.30

09.30--10.00

09.00-09.30

09.00-10.30

KONSER

Döşemeden Isıtma Tasarımı
Cem PARMAKSIZOĞLU

Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Gürültü Kontrolü Tasarımı İle Enerji Tasarrufu ve İlk Yatırım İlişkisi
Orhan GÜRSON, Emre GÜLER

Yağmurlama Sistemlerinde Borulama ve Sismik Koruma
Gökhan BALIK, Abdurrahman KILIÇ

Daha Verimli Pompa Sistemleri İçin Yeni Nesil Manyetik PM-Destekli Senkron Elektrik Motorları
Bora TÜRKMEN

Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması
Nazlı İpek ŞAHİN, Gülten MANİOĞLU

Türkiye’de Yaygın Olan Kullanım Sıcak Suyu Sistemlerine Genel Bir Bakış - Hızlı Boyler ve Depo Şarj
Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi
Murat GÜRENLİ, Ufuk ATAMTÜRK

R744 (CO2) Soğutucu Akışkanlı Soğutma Sistemleri , Kanatlı Borulu R744 (CO2) Evaporatör ve Gaz Soğutucu
Tasarım Esasları
Fatih KASAP, Hasan ACÜL, Hatice CANBAZ, Selim ERBİL

Hava Soğutmalı Grupların Evaporatif Soğutma İle Verim ve Kapasite Artışı Uygulaması
Güray KORUN

CO2 ile Çalışan Transkritik Soğutma Çevriminin Deneysel İncelenmesi
Orkan KURTULUŞ, Burak OLGUN, Emre OĞUZ, Hasan HEPERKAN

Kongrenin Değerlendirilmesi
Forum Yöneticisi: Ahmet ARISOY

ARA

OTURUM 13B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 13A
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

ÖĞLE YEMEĞİ

Yerden Isıtma Sistemlerinin Boyutlandırılması
Veli DOĞAN, Oğuzhan ÇALIŞIR

Hastanelerde Cam Giydirme Cephe Sistemlerinin Konfor Koşullarına Etkisi
Esra LAKOT ALEMDAĞ, Özlem AYDIN

Su Sisi Söndürme Sistemleri
Levent KARAKOÇ

ARA

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

Kojenerasyon Sistemlerinin Termodinamik Analizi
Bayram KILIÇ, Arzu ŞENCAN, Reşat SELBAŞ, Hasan Hüseyin EZEN

Isı Pompalı Kurutucuların Enerji Etkin Tasarımı – Modelleme Çalışması
Anıl AKGÜN, Serhan KÜÇÜKA

Isı Borulu Atık Baca Gazlarından Isı Geri Kazanım Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi
Emre ÜRÜN, Yusuf ÇAY, Hüseyin KURT

OTURUM 13C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Döşemeden (Yerden) Isıtma Sistemlerinde Hesap Yöntemi
Veli DOĞAN, Oğuzhan ÇALIŞIR

Eğitim Yapılarında Klima Sisteminin İşitsel Konfor Koşulları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Mustafa MUTLU, Muhsin KILIÇ

OTURUM 12C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Hidrolik Hesaplarda Yapılan Hatalar ve Kontrol Kriterleri
Özlem KARADAL GÜNEÇ

ARA

OTURUM 12B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

ARA
OTURUM 12A
Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Abdurrahman KILIÇ

Müzelerde İç Çevre Gereksinimleri: Ayasofya, Topkapı ve Türk İslam Eserleri Müzeleri Bağlamında
Türkiye’deki Durum
İbrahim ÇAKMANUS, Arif KÜNAR

Delinmiş Kare İğne Kanatçıklardan Taşınımla Isı Transferinin Üç Boyutlu Sayısal Olarak İncelenmesi
Eyüphan MANAY, Bayram ŞAHİN, Şendoğan KARAGÖZ

KONSER

16 Nisan 2011
Cumartesi

Hastane Tesisatlarında Sismik Hasarların Azaltılması – FEMA 150 Standardı
Eren KALAFAT, Emin Alp YÜCERMAN

OTURUM 11C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Büyük Depolarda Yağmurlama Sistemi Tasarımı ve Özel Uygulamalar
Taner KABOĞLU

16 Nisan 2011
Cumartesi

İçerisinde Delinmiş Kare İğne Kanatçıklar Bulunan Kare Kanalda İki Optimizasyon Tekniğinin Karşılaştırılması Medikal Gaz Sistemleri
Bayram ŞAHİN, Eyüphan MANAY
Ekrem EVREN

OTURUM 11B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

KONSER

Sözlü İletişim-Diyalog Yönetimi Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Avşar KURGUN

ARA

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

16 Nisan 2011
Cumartesi

Sözlü İletişim-Diyalog Yönetimi Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Avşar KURGUN

Sözlü İletişim-Diyalog Yönetimi Semineri
Seminer Yöneticisi: Avşar KURGUN

ARA

Güneş Enerjili NH3-H2O Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin İzmir İli İçin İncelenmesi
Barış BOZKAYA, Özay AKDEMİR

ARA

Absorbsiyonlu Isı Yükselticileri ve Bir Endüstriyel Uygulama
Bener KURT, İlhami HORUZ

Yapıların Dış Duvarlarında Optimum Yalıtım Kalınlığının Üç Farklı Metodla Tespiti
Figen BALO, Aynur UÇAR, Mustafa İNALLI

ARA

İzmir İli İçin Farklı Soğutucu Akışkan Kullanan Otomobil Klimasının Saatlik Performansının Belirlenmesi
Muammer ÖZGÖREN, Ali KAHRAMAN, Özgür SOLMAZ

Hesaplamalı Isı-Kütle Geçişi ile Yoğuşma ve Buharlaşmanın Modellenmesi
S. Aslı KAYIHAN, Deniz YILMAZ, Seyhan Uygur ONBAŞIOĞLU

Bir Model Kara Taşıtı Etrafındaki Akış Yapısının Deneysel Olarak İncelenmesi
Ümit Nazlı TEMEL, Ata AĞIR, Cahit GÜRLEK, Melih GÜLEREN, Ali PINARBAŞI

ARA
KAPANIŞ FORUMU

ÖĞLE YEMEĞİ

Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünde Farklı Gazların Değişken Basınç Değerlerinde Soğutma Performanslarının
Sayısal İncelenmesi
Hamdi KAÇMAZ, S. Orhan AKANSU

OTURUM 10D
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Ali GÜNGÖR

İzmir İli İçin Evaporatif Soğutma Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi
Erhan ŞEN, Özay AKDEMİR, Koray ÜLGEN

16 Nisan 2011
Cumartesi

KONSER

ARA

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi
Kadir İSA, Hüseyin BULGURCU, Murat ADAKÖY

Sıcak İklimlerde Bina İçi İklimlendirme İçin Geleneksel Bir Sistem: Rüzgâr Bacaları
Canan ALİ, Yasemen SAY ÖZER

Isı Pompası Destekli Güneş Enerjisi ile Su Damıtma
Mustafa KETREZ, Hüseyin USTA, Yusuf ÇAY

Hastanelerde Mimari-Mekanik Proje Tasarımı ve Uygulama Esasları
Celalettin KIRBAŞ

Hafif Çelik Sistem Duvarlarında Isı ve Buhar Geçişinin Farklı Derece Gün Bölgelerine Göre Değerlendirilmesi
Ünal SEVER, Esma MIHLAYANLAR

Endüstriyel İşletmelerde LNG Kullanımı
Can TOYDEMİR

Binalarda Isı Yalıtımı Yoluyla Enerji Tasarrufu ve Örnek Bir Uygulama: MKÜ Mühendislik Fakültesi Binasının
Enerji Performans Değerleri ve Maliyetleri
Onur ÖZUTKU, Cuma KARAKUŞ

Binalarda Enerji Verimliliği Açısından Isı Yalıtımının Hava Kirliliğine Etkisi - Edirne Örneği
Esma MIHLAYANLAR, Filiz UMAROĞULLARI, Semiha KARTAL

Bilgisayar Sistemlerinde Soğutma Teknolojileri ve Geleceği
Yılmaz YÖRÜ

POSTER BİLDİRİ SERGİ SALONU

SEMİNER
Etkili ve Verimli Sunum Teknikleri Semineri
Seminer Yöneticisi: Murat GÜNAYDIN

Higrotermal Performans Açısından Duvar Konstrüksiyonu Tasarımında Bilgisayar Modellerinin Kullanımı
Asiye PEHLEVAN, Yalçın YAŞAR, Sibel MAÇKA

ARA

Nem Almalı Bir İklimlendirme Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi
Ertaç HÜRDOĞAN, Orhan BÜYÜKALACA, Tuncay YILMAZ, İrfan UÇKAN

OTURUM 9E
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Türkiye İklim Bölgelerine Göre Yıllık Yağış Miktarının Dış Duvar Konstrüksiyonu Kesit Seçimine Etkisi
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SOĞUTKAN KARIŞIMLARININ TERMODİNAMİK
ÖZELLİKLERİNİN PENG-ROBİNSON-STRYJEK-VERA
GERÇEK GAZ DENKLEMİ KULLANILARAK
MODELLENMESİ
Mustafa Turhan ÇOBAN
Halil ATALAY

ÖZET
Günümüzde değişik alternatif soğutucu akışkanlar (soğutkanlar) soğutma sistemlerinde
kullanılmaktadır. Bu soğutkanlardan bazıları birden fazla saf soğutkanın belirli yüzdelerle
karıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Peng-Robinson-Stryjek-Vera denklemi gaz karışımlarının
termodinamik özelliklerini hesaplamak için geliştirilmiş bir gerçek gaz denklemidir. Soğutkan
karışımlarının termodinamik özelliklerinin hesaplanması için Java programlama dili kullanılarak bir
model hazırlanmıştır. Modelde doyma termodinamik özellikleri kübik şerit interpolasyon ile
hesaplanmakta, sıvı ve kızgın buhar bölgeleri ise Peng-Robinson-Stryjek-Vera denklemi ile
bulunmaktadır. Peng-Robinson-Stryjek-Vera denklemi, kübik şerit denklemleri ve modelleme detayları
bu çalışmada sunulmuştur. R402a, R402b, R401a, R401b soğutkan karışımlarının termodinamik
özellikleri bu model tarafından hesaplanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Soğutkan karışımları, Gerçek gaz denklemi, Peng-Robinson-Stryjek-Vera,
Termodinamik özellikler

ABSTRACT
A variety of refrigerants are utilized in refrigeration systems. Some of these refrigerants are made by
mixing of two or more pure refrigerants with a predetermined percentage. Peng-Robinson-StryjecVera equation of state is developed to calculate properties of refrigerant mixtures. A simulation model
is prepared by using Java programming language. In this model saturation properties are calculated
through cubic spline curve fitting of the table values. Liquid and vapor regions are calculated by using
PRSV EOS. Details of all this models are presented in this work. The thermodynamic properties of
R402a, R402b, R410a and R401b are calculated by using PRSV EOS.
Key Words: Refrigerant mixtures, Real Gas equation of states, Peng-Robinson-Stryjek-Vera EOS,
Thermodynamic properties.

1. GİRİŞ
Günümüzde enerji sistemlerinin analizlerinde bilgisayar sistemlerinden yoğun olarak
faydalanılmaktadır. Enerji sistemlerinin en temel özellikleri gazların termodinamik ve termo-fiziksel
özellikleridir. Bu özelliklerin bilgisayar ortamında oluşturulabilmesi için temel gaz denklemlerini ve
kullanımlarını, bilgisayar ortamına aktarma yöntemlerini iyi bilerek oluşturmak gerekmektedir. Bu
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makalede, soğutucu akışkanlardan R404A, R407C, R401A, R401B, R402A, R402B vb. gazların
termodinamik ve termo-fiziksel özelliklerini hesaplamada kullanılan Peng-Robinson-Stryjek-Vera
(PRSV) denkleminin bilgisayar ortamında nasıl hesaplandığı üzerinde durulacaktır. Ayrıca, Java
programlama dilinde geliştirilen “refrigerant.java” programında R407C gazının termodinamik ve termofiziksel özelliklerinin Peng-Robinson-Stryjek-Vera (PRSV) denklemi ile nasıl hesaplandığına yönelik
örnek çalışma gösterilecektir.

2. PENG-ROBINSON-STRYJEK-VERA (PRSV) DENKLEMİ
Soğutucu akışkanların termodinamik özelliklerini hesaplanmasının Peng-Robinson-Stryjek-Vera
(PRSV) denklemi kullanılarak nasıl yapıldığı aşağıda detaylı olarak verilmiştir. Peng-Robinson-StryjekVera (PRSV) denklemi birçok soğutucu akışkanın tanımında kullanılan ve temel olarak buhar
bölgesinin özelliklerini tanımlayan bir gerçek gaz hal denklemidir. Bu denklem ile özellikle
R404A,R407C,R401A,R401B,R402A,R402B gibi karışım gazlarının sıcaklık, basınç, özgül hacim,
entalpi, iç enerji, entropi gibi termodinamik özelliklerinin hesaplanmasında kullanılan hal denklemidir.
Peng-Robinson-Stryjek-Vera (PRSV) denklemi:

P (v, T ) 



RT
 a v 2  2bv  b 2
vb



(1)

şeklindedir. Bu denklemdeki
3

3

a   xi x j aij

(2)

i 1 j 1
3

b   xi bi

(3)

i 1

Şeklinde hesaplanabilir.
x i =i bileşenine ait mol değeridir.
x j =j bileşenine ait mol değeridir.


R 2Tci2 
 i
ai   0.457235
P
ci



(4a)


R 2Tcj2
a j   0.457235

Pcj


(4b)


 j



k ij =i ve j bileşenleri için ikili parametre

 i  1   i Tri0.5 

(5)

 i   0i  1i 1  Tri0.5 0.7  Tri 

(6)

2

Not: Tr>0.7 için

 i   0i
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 0i  0.378893  1.4897153i  0.17131848i2  0.019655i3

(7)

Ko i =0,378893+1,4897153 w i – 0,17131848 w i 2 + 0,019655 w i 3

(8)

K 1i =i bileşeni için ayarlanabilir parametre
İndirgenmiş sıcaklık T ri = T i / T ci

(9)

R,Tc i ,Pc i ,w i ,k 1i , x i , k ij değerleri a ve b değerlerinin hesaplanması için gereklidir. Burada
R=0.008314 kJ/mol K ‘dir.
Bu yazımızda örnek olarak hesaplayacağımız R407C soğutucu akışkanı için R,T ci ,P ci ,w i ,k 1i , x i , k ij
değerleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Bileşen
HFC -32
HFC -125
HFC- 134a
R407C için

ij

i
1
2
3

P ci
5830.0
3595.0
4056.0

T ci
351.60
339.19
374.20

 1i
-0.0250
0.0310
-0.0060

i
0.2763
0.3023
0.3266

xi
0.38110
0.17956
0.43934

değerleri aşağıda verilmiştir:

 11 = 0.00000
 21 = -0.00028
 31 = -0.00815

 12 = -0.00028
 22 = 0.00000
 32 = -0.00240

 13 =-0.00815
 23 =-0.00240
 33 = 0.00000

İdeal gaz özgül ısı denklemi termodinamik modelin oluşması için gerekli diğer bir denklemdir. PengRobinson-Stryjek-Vera(PRSV) Hal denklemi için C p denklemi aşağıdaki gibidir:
3

C p   xi C pi

(10)

C pi  4.184( Ai  BiT  Ci T 2  DiT 3  EiT 4  FiT 5 )

(11)

Cv  C p  R

(12)

i 1

R407C için C pi denklemi yer alan A i ,B i ,C i ,D i ,E i ,F i katsayıları aşağıda verilmektedir:
A 1 = 1.226880E+01
A 2 = 1.170140E+01
A 3 = 0.463685e+01

B 1 =-0.699113E–01
B 2 = 0.216411E–01
B 3 = 0.617914E–01

C 1 = 0.394642E–03
C 2 = 0.868526E–04
C 3 =-0.309907E–04

D 1 =-0.837462E–06
D 2 =-0.112776E–06
D 3 = 0.000000E+00

E 1 = 0.859548E -09
E 2 = 0.000000E+00
E 3 = 0.000000E+00

F 1 =0.000000E+00
F 2 =0.000000E+00
F 3 =0.000000E+00

Bir soğutucu akışkanın termodinamik özelliklerini belirlemek için gerekli olan termodinamik değerlerin
tamamı yukarıda listelenilen denklemler yardımıyla hesaplanabilir. Yukarıda direk olarak verilmeyen
entalpi, entropi gibi fonksiyonların bu fonksiyonlardan türetilmesi için temel termodinamik bağıntılar
kullanılır. Maxwell bağıntıları adını verilen 4 temel bağıntı
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 T   P 

 = 
 V  s  s V

(13a)

 T   V 
  =

 P  s  s  P

(13b)

 s 
 P 
  =

 T V  V T

(13c)

 s 
 V 

 = 
 T  P  P T

(13d)

şeklinde tanımlanmıştır. Burada T sıcaklık, P basınç, V özgül hacim, s entropi parametreleridir.
Parantez dışında indis olarak gösterilen değişkenler sabit olarak tutulan değerlerdir. Matematiksel
işlemler sonucu bu bağıntılardan ve temel entalpi tanım fonksiyonundan entropi, entalpi, iç enerji ve
bunlara bağlı olarak diğer termodinamik değerler hesaplanabilir.
h=u+PV(14)

C0
ds =  v
 T


P 
 dT + 
 dV
 T  T
V

 C v0
s = s 0   
T0
 T
T

(15)

V

P 
 dT +  
 dV
T  T
V
v0 

(15a)

  P 

du = C v0 dT + T 
  P  dV
  T V


(16)

  P 

u = u 0   C dT +  T 
  P  dV
T V
T
T0
V0  
T

V

0
v

(16a)

Bu tanımları ve PSRV hal denklemini kullanarak entalpi, entropi ve hal denklemleri elde edilebilir
ancak ek olarak bir de referans noktası tanımı gerekmektedir. Soğutucu akışkanlarda, SI birim sistemi
kullanımında referans olarak genellikle 0 °C deki doymuş sıvı entalpisi 200 kJ/kg, doymuş sıvı
entropisi ise 1 kJ/kgK olarak alınır.

3. DOYMA DEĞERLERİ HESAPLAMASINDA KULLANILAN KUBİK ŞERİT İNTERPOLASYON
DENKLEMLERİ
Doyma bölgesinin modellenmesinde tablo verilerinin direk olarak kübik şerit interpolasyonu ile eğri
uydurulması kullanılmıştır. Kübik şerit eğri uydurmanın temeli, tüm noktalardan geçen fonksiyon
değerleri ile noktaları bağlamaktır. Örneğin üçüncü dereceden bir polinom düşünebiliriz.
3
2
r k (x)=a k (x-x k ) + b k (x-x k ) + c k (x-x k )+y k

1 k  n

(17)
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Kübik şerit veri uydurma sürecinde fonksiyon değerlerinin veri noktalarından geçmesi gerekir.
r k (x k+1 )=y k+1

1 k  n

(18)

Aynı zamanda birinci türevlerin de sürekli olması gerekir.
r’ k-1 (x k )= r’ k (x k )

1 k  n

(19)

Üçüncü dereceden polinom için ikinci türevler de eşitlenebilir.
r” k-1 (x k )= r” k (x k )

1 k  n

(20)

Tüm sistemi çözmek için iki şart daha gerekir. Bu şartlar
r” 1 (x 1 )=0

(21)

r” n-1 (x n )=0

(22)

olarak alınırsa buna doğal kübik şerit interpolasyonu adı verilir. Başka sınır şartları belirlenmesi de
mümkündür.
h k =x k+1 -x k 1  k  n

(23)

Tüm bu şartlar bir denklem sistemi olarak bir araya toplanırsa:
a k h k 3+ b k h k 2+c k h k = y k+1 -y k ,

1 k  n

3a k-1 h k-1 2+ 2b k-1 h k-1 + c k-1 - c k = 0
6a k-1 h k-1 + 2b k-1 +2b k = 0

(24)

1 k  n

(25)

1 k  n

(26)

2b 0 =0

(27)

6a n-1 h n-1 + 2b n-1 = 0

(28)

seti oluşur bu set 3n-3 denklem içerir. Bu sayıda denklemi bir arada çözme işlemi matris
çözümlemesine oldukça ağır bir yük getirebilir artı hata olasılıklarını arttırır. Toplam çözülmesi gereken
denklem sayısını azaltmanın bir yolu değiştirilmiş özel bir üçüncü dereceden polinom kullanmaktır.
Eğer kübik şerit polinom
s k (x)=a k (x-x k )+ b k (x k+1 -x)+ [(x-x k )3 c k+1 +(x k+1 -x)3 c k ]/(6h k )

1 k  n

(29)

1 k  n

(30)

şeklinde verilmiş ise
s’ k (x)=a k - b k + [(x-x k )2 c k+1 - (x k+1 -x)2 c k ]/(2h k )

1 k  n

(31)

b k =[6y k -h k c k ]/(6h k ),

1 k  n

(32)

a k =[6y k+1 -h k 2c k+1 ]/(6h k ),

1 k  n

(33)

s” k (x)=[(x-x k ) c k+1 + (x k+1 -x) c k ]/h k
olur burada a k ve b k c k ‘nın fonksiyonu olarak yazılabilir.

Bu durumda çözülmesi gereken denklem sistemi sadece c k terimlerine dönüşür.
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1 k  n

(34)

bu sistemde toplam n–2 denklem mevcuttur.

wk 

yk 1  yk
,
hk

1 k  n

(35)

tanımını yaparsak çözülecek denklem sistemi

0
0
1
h 2(h  h )
h2
1
2
 1
0
2(h2  h3 )
h2

...
...
...
0
0
0

0
0
0
0
0
0


...
...
...
...
...
...
...

0   c0  
A





0   c1   6( w2  w1 ) 
0
0
0   c2   6( w3  w2 ) 
 


...
...
...   ...   
...

2(hn3  hn2 )
0  cn2  6( wn2  wn3 )
hn2
 


2(hn2  hn1 ) hn1   cn1   6( wn1  wn2 ) 
hn2

0
0
1   cn  
B

0
0

0
0

(36)

şeklini alır.
Burada A ve B kullanıcı tarafından verilmesi gereken ikinci türev sınır şartlarıdır. Doğal kübik şerit
interpolasyonu uygulanırsa bu değerler 0 olur.

4. TERMODİNAMİK VERİLERİNİN HAL DENKLEMİ VE BİLİNEN TERMODİNAMİK ÇİFT
KULLANILARAK HESAPLANMASI
Denklem (1) den de görüleceği gibi PRSV hal denklemimiz P(v,T) formunda verilmiştir. Denklem özgül
hacim(v) ve sıcaklık(T) verildiğinde basınç(P) değerini hesaplar. Bu denklemden türetilen tüm diğer
entalpi, iç enerji ve entropi gibi termodinamik özellikler de aynı şekilde X(v,T) formundadır.
Termodinamik ve ısı transferi hesapları yapılırken bilinen termodinamik çift değişebilir. Hal denklemi
açısından bakacak olunursa 3 değişik forma ihtiyaç olduğu görülür. Bunlar P(v,T), v(P,T) ve T(v,P) dir.
Hal denklemi P(v,T) olarak verildiğinden diğer durumların çözümü kök bulma yöntemlerinin
kullanılmasını gerektirir. Örneğin v(P i ,T i ) değerini bulunmak istenirse
F(v,T i ,P i ) =P(v,T i )-P i =0 denkleminin çözülmesi gerekir. Buradaki T i ve P i verilmiş olan termodinamik
değerler olup v değeri bilinmemektedir. Bu denklemin çözülmesinde kök bulma yöntemleri
kullanılabilir, Örneğin Newton-Raphson yöntemi

vn  vn 1 

F (v, Ti , Pi )
 F (v, Ti , Pi ) 


v



(37)

iteratif formülünü kullanarak köke ulaşır. Bu denklemi kullanmak için v değerinin ilk tahmin değerinin
bilinmesi gereklidir. İlk tahmin değerinin saptanması faz değiştirme bölgesinin de göz önünde
bulundurulmasını gerektirir. Ayrıca her kök bulma yöntemi her zaman yakınsama vermeyebilir. Bu
yüzden hesaplamalarda birden fazla yöntem birlikte kullanılmıştır. Bu tür hesaplama yöntemleri her
termodinamik değişken çifti için farklı göz önünde bulundurularak çözülür.
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5. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ TANIMLANMASI
Çeşitli soğutkanlar için çeşitli hal denklemlerini kullanan refrigerant.java programı Java programlama
dilinde geliştirilmiştir. Bu program doyma termodinamik özelliklerinin hesaplanmasında kübik şerit
interpolasyon formüllerini kullanmaktadır. Bu programın adı “ref_CS3.java” dır.
Termodinamik bilimine göre denge halindeki bir akışkanın termodinamik özelliklerini hesaplamak için 2
adet bilinen değişkenin gerekir. Modelde bilinen değişken setleri olarak
tx: sıcaklık-doymuş karışım kuruluk derecesi
tp veya pt: sıcaklık – basınç
tv veya vt: sıcaklık – özgül hacim
th: sıcaklık – entalpi
tu: sıcaklık – iç enerji
ts: sıcaklık – entropi
pv veya vp: basınç – özgül hacim
ph: basınç – entalpi
pu: basınç – iç enerji
ps: basınç – entropi
px: basınç - doymuş karışım kuruluk derecesi
yukarıdaki parametreler kullanılır. Programlar isteyen kullanıcılar tarafından kendi programlarında
çağrılarak uygulanabilir. Programlar Java programlama dilinde yazıldığından bir java programında,
örnek olarak sıcaklık-doymuş karışım kuruluk derecesi bilinen termodinamik değişkenler cinsinden:
refrigerant st=new refrigerant(“R407C”);
double sıcaklık=20.0;
double kurulukderecesi=1.0;
double a[]=st.property(“tx”,sıcaklık, kurulukderecesi);
şeklinde çağrılabilir. Sonuçlar a boyutlu değişkenine
a[0] P basınç MPa
a[1] t sıcaklık C
a[2] v özgül hacim m^3/kg
a[3] h entalpi KJ/kg
a[4] u iç enerji KJ/kg
a[5] s entropi KJ/kgK
a[6] x kuruluk derecesi kg vapor/kg total phase
a[7] ro yoğunluk kg/m^3
şeklinde yüklenir. Kendi programlarını yazmadan sadece termodinamik değerleri kullanmak isteyen
kullanıcılar için “RefTable.java” programında bir kullanıcı ara yüzü geliştirilmiştir. Bu ara yüz çıktısı
Şekil 1 de görülmektedir.
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Şekil 1. R407C Tx Tablosu (Doymuş Sıvı)
Programın kopyası http://www.yto.com.tr/turhan_coban adresinden bilgisayarınıza indirilebilir veya
direk olarak kullanılabilir.

SONUÇ
Bu çalışmada Peng-Robinson-Stryjek-Vera (PRSV) hal denkleminin temel özellikleri ve bilgisayar
ortamında bu hal denklemi ile çalışan soğutucu akışkanların termodinamik özelliklerinin nasıl
hesaplandığı ilgili temel tanımlar verilmiş ve R407C gazının termodinamik özelliklerinin nasıl
hesaplandığı örnek olarak gösterilmiştir. Geliştirilmiş olunan “refrigerant.java” programında PengRobinson-Stryjek-Vera(PRSV) hal denklemi ile hesaplanan diğer gazların termodinamik özellikleri de
benzer yöntemle hesaplanabilmektedir. Termodinamik özelliklerin bilgisayar ortamında kolay kullanım
olanaklarıyla hazır bulunması, bize ısıl süreç hesaplarını yapmada büyük bir kolaylık getirecek ve
sayısal süreç optimizasyonunu yapılmasını sağlayacaktır. Bu daha enerji verimi yüksek sistemler
tasarım edilmesi için temel koşullardan biridir.
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SOĞUTKANLAR İÇİN ÇEŞİTLİ ÇİFT FAZLI AKIŞ KAYNAMA
ISI TRANSFERİ DENKLEMLERİNİN MODELLENMESİ VE
KARŞILAŞTIRILMASI
Mustafa Turhan ÇOBAN
Oğuz Emrah TURGUT

ÖZET
Günümüzde değişik alternatif soğutucu akışkanlar (soğutkanlar) soğutma sistemlerinde
kullanılmaktadır. Çift fazlı akış ve ısı transferi denklemleri genellikle teorik ve deneysel çalışmaların
sonucu olduğundan yeni soğutkanlarda bu denklemlerin doğruluklarının irdelenmesi ve her soğutucu
akışkan için en doğru bir kaynama modelinin seçilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada kaynamalı ısı
transferi denklemlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Dikey ve yatay borulardaki çift fazlı akış
incelenmiş, çeşitli ısı transferi denklemleri mathlab ortamında modellenerek, bu denklemler kendi
aralarında karşılaştırılarak doğrulukları irdelenmiştir. Test soğutkanları olarak Dikey borular için
R717(NH 3 ), R600(Bütan), R290(Propan), Yatay borular için R404A ve R407C seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Soğutkan, Shah korelasyonu, Steiner - Taborek Korelasyonu, Kaynama, Çift Faz

ABSTRACT
A variety of refrigerants are utilised in refrigeration systems. Two phase flow and heat transfer
equations are usually experimental, therefore validity of the equations should be checked out for this
new refrigerants and and a proper heat transfer model should be chose for each new refrigerant.In this
study, boiling heat transfer correlations are compared with each other. Two phase flow (boiling) is
investigated for horizontal and vertical pipes. In order to achive that heat transfer correlations are
modelled in Matlab environment and results are compared with each other and experimental results
available. As test refrigerants in this paper R717(NH 3 ), R600(Butane) and R290(Propane) are used for
vertical tubes and R404A and R407C are used for horizontal tubes
Key Words: Chen, Kandlikar, Two-phase, Kattan-Thome-Favrat, Convective Boiling

1. GİRİŞ
Bir boru içinde meydana gelen akışlı kaynama ısı transferi katsayısı

htp 

q
T du var  T doy

(1)

eşitliği ile gösterilir. Burada çift fazlı ısı transferi kaynama ısı transferi katsayısı (h tp ), konvektif
kaynama (h cb ) ve çekirdekli kaynama denklemlerinin (h nb ) birleşiminden ortaya çıkar. Çekirdekli
kaynama denklemi, çekirdekli havuz kaynama denklemlerine benzer özellik gösterir. Konvektif
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kaynama ise boru içi akışlardaki taşınım denklemlerinden türetilmiştir. Bu iki ısı transferi katsayısı güç
yasasına göre birleşerek,

htp  [(hnb ) n  (hcb ) n ]1/ n

(2)

eşitliğini oluşturur [1].
Şekil 1 ‘de güç yasasının oluşumu gösterilmiştir. Kütle akısı, buhar kalitesi ve indirgenmiş basınç sabit
tutulmuş ve konvektif ısı transferi katsayısının çift fazlı kaynamada çok az etkisinin olduğu
öngörülmüştür. Chen[2] bu model için n=1 değerini önerdi ve h nb katsayısının başına sıkıştırma faktörü
katsayısını, h cb katsayısına da çift faz çarpanı getirilerek ilk güç yasasını denklemini oluşturdu.
Kutateladze [3] n=2 değeriyle birlikte asimptotik modeli önerdi . Bu modelde konvektif ve çekirdekli
kaynamadan hangisi daha büyükse o çift fazlı kaynama ısı transferi katsayısı değerini alacaktı. Steiner
ve Taborek [1] n=3 ve Shah [4]n=∞ değerini önerdi.

Şekil 1. Steiner ve Taborek (1992) Güç Yasası Şematiği[1]

2. DİKEY TÜPLERDE AKIŞLI KAYNAMA
Bu kaynama şeklinde konveksiyon ya direk genleşmeli buharlaştırıcılardaki gibi dış etkilerce ya da
termosifondaki gibi doğal olarak oluşturulur. Yüksek buhar kalitelerinde ve kütlesel hızlarda akış rejimi
halkasaldır fakat düşük akış rejimlerinde, buhar kalitelerinde ve boru çeperi sıcaklıklarında
baloncuklanma oluşur. Bu olay sonucunda çekirdekli kaynama meydana gelir. Bazı sınır buhar
kalitelerinde ise boru etrafındaki bu halkasal sıvı filmi kurur ve bununla birlikte ısı transferi zorlaşır.
Oluşan bu bölgeye “Kuruma sonrası bölge” adı verilir.
Çekirdekli kaynamada ısı transferi ısı akısının fonksiyonuyken, konvektif kaynamada akışkanın buhar
kalitesine ve kütlesel hızına bağlıdır. Genellikle konvektif kaynama korelasyonları Dittus-Boetler(1930)
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denkleminin değişik uyarlamaları olarak önerilmektedir. Çift fazlı akışlı kaynama korelasyonları
aşağıda tanıtılacak ve değişik akışkanlarla test edilecektir.
2.1 Chen Korelasyonu
Chen[2],[5] dikey tüpler için oluşturulmuş ilk akışlı kaynama korelasyonunu önerdi. Chen’in
denkleminde akışlı kaynama ısı transferi katsayısı (h tp ), konvektif kaynama (h cb ) ve çekirdekli
kaynamanın (h nb ) bileşimi olarak.

htp  hcb  hnb

3)

Chen boru çeperlerinde meydana gelen baloncuklanmanın, h FZ katsayısı ve ona etkiyen sıkıştırma
faktörü (S) ile karakterize edilebileceğini önerdi. Türbulanslı akışlar için oluşturulan Dittus-Boetler
(1930) denklemi, sıvı fazlı konvektif kaynama katsayısının (h l ) oluşturulmasında kullanılmış ve çift faz
çarpanının(F) buna eklenmesiyle birlikte denklem

htp  hFZ S  hl F

(4)

halini almıştır. Burada

hFZ

 kl 0.79 c pl 0.45 l 0.49 
 0.00122  0.5 0.29 0.24 0.24  Tdoy 0.24 pdoy 0.75
  l hlg  g 

(5)

k 
hl  0.023Rel 0.8 Prl 0.4  l 
 di 

(6)

ile karakterize edilmiştir. Sıvı Reynolds ve Prandtl sayısı

Rel 

Prl 

m (1  x)di

(7)

l

l c pl

(8)

kl

denklemleri ile tanımlanmıştır. Çift faz çarpanı (F) ve Martinelli parametresi (X tt )

 1

F 
 0.213 
 X tt


0.736

(9)

0.5

0.9
 1  x    g   l 
X tt  
    
 x   l    g 

0.1

(10)

ile tanımlanmıştır fakat 1/X tt < 0.1 iken çift faz çarpanının (F) değeri 1.0’dir. Sıkıştırma faktörü (S) ve
çift fazlı Reynolds sayısı (Re tp ) ise
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(11)

Retp  Rel F 1.25

(12)

şeklindedir. Korelasyondaki sıvı datası su (0.55 ile 34.8 bar arası), metanol, n-pentan, n-heptan ve
benzenden oluşmaktadır.
2.2 Shah Korelasyonu
Dikey tüplerde akışlı kaynama için oluşturulan ikinci korelasyon Shah[4] tarafından oluşturuldu. Shah’a
göre de çift fazlı akışlı kaynama çekirdekli ve kaynamadan oluşmaktadır. Bu metot konvektif ve
çekirdekli kaynama ısı transferi katsayısı değerlerinden büyük olanını akışlı kaynama ısı transferi
katsayısı seçilecektir. Yatay ve dikey tüpler için uygulanabilen bu metot boyutsuz parametre N ve sıvı
Froude sayısı (Fr l ) değerlerinin bulunmasıyla oluşturulmaya başlanır.
N=C o (13)
iken C o ise

 1  x   g 
Co  
  
 x   l 
0.8

0.5

(14)

ile tanımlanmıştır. Eylemsizlik kuvvetleri ile yerçekimi kuvvetlerinin bir oranı olarak bilinen sıvı Froude
sayısı

Frl 

m 2
 l 2 gd i

(15)

şeklindedir. Korelasyona konveksiyon etkilerini eklemek için (6) ve (7) kullanılır ve bununla birlikte
konvektif kaynama

hcb
1.8
 0.8
hl
N

(16)

halini alır. Kaynamadaki ısı akısı etkisi Boiling sayısı (Bo) ile tanımlanır ve

Bo 

q
m hlg

(17)

boyutsuz sayısına dönüşür. Bu değer gerçek ısı akısının maksimum ısı akısına oranıdır ve N boyutsuz
parametresiyle birlikte çekirdekli kaynama (h nb ) katsayısının hesaplanmasında kullanılır. Burada
N>1.0 ve Bo>0.0003 olduğunda

hnb
 230 Bo 0.5
hl

(18)

N>1.0 ve Bo<0.0003 olduğunda
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hnb
 1  46 Bo 0.5
hl

(19)

1.0>N>0.1 durumunda

hnb
 Fs Bo 0.5 exp( 2.74 N  0.1)
hl

(20)

N<0.1 şartında ise

hnb
 Fs Bo0.5 exp(2.74 N  0.15)
hl

(21)

denklemleriyle çekirdekli kaynama katsayısı bulunacaktır. Burada Shah sabiti
Bo>0.0011 iken F s =14.7

(22)

Bo<0.0011 iken F s =15.43

(23)

şeklinde hesaplanmıştır. h nb ve h cb değerlerinden büyük olanı h tp olarak kullanılır
2.3 Gungor - Winterton Korelasyonu
Chen[2] modelinin bir başka versiyonu olan Gungor - Winterton[6] korelasyonu su, soğutucu
akışkanlar(R-11, R-12, R-22, R-113 ve R-114) ve etilen glikol verilerinin ele alınmasıyla
oluşturulmuştur. Denklem kısaca

htp  Ehl  Shnb

(24)

gibi tanımlanır. h l katsayısı (6) ve (7) denklemlerinden, çekirdekli kaynama katsayısı (h nb ) ise

hnb  55 pr 0.12  0.4343ln pr 

0.55

M 0.5 q 0.67

(25)

denklemiyle hesaplanır. Çift fazlı konveksiyon çarpanı (E)

E  1  24000 Bo1.16  1.37(1/ X tt ) 0.86

(26)

şeklinde hesaplanır. Sıvı Reynolds sayısı (Re l ) (7) ile ve sıkıştırma faktörü (S) ise

S  (1  0.00000115E 2 Rel1.17 ) 1

(27)

denklemiyle bulunur.
2.4 Kandlikar Korelasyonu
Kandlikar[7] korelasyonu da akışlı kaynamanın çekirdekli kaynama ile konvektif kaynama
denklemlerinin katkısıyla meydana geldiğini öngörmektedir. Burada da iki sayısal değerden (h cb ve
h nb ) büyük olanı çift fazlı akışlı kaynama ısı transferi (h tp ) olarak değerlendirilecekti. Çekirdekli
kaynama ısı transferi katsayısı
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0.1

x 0.16 (1  x ) 0.64 f 2 ( F rl )  1058 B o 0.7 (1  x ) 0.8 F f l

(28)

şeklinde ve konvektif kaynama ısı transferi katsayısı ise

 
 1.136  l 
hl
 v 

htp

0.45

x 0.72 (1  x ) 0.08 f 2 ( Frl )  667.2 Bo 0.7 (1  x ) 0.8 F fl

(29)

ile hesaplanır. Tek fazlı ısı transferi katsayısı (h l ) Gnielinski[8] denklemiyle karakterize edilir.
0.5≤Pr l ≤2000 ve 104≤Re l ≤5x106 koşullarında

hl 

Rel Prl ( f / 2)(kl / di )
1.07  12.7(Prl 2/3  1)( f / 2)0.5

(30)

0.5≤ Pr l ≤ 2000 and 2300≤ Re l ≤ 104 koşullarında ise

hl 

(Rel  1000) Prl ( f / 2)(kl / di )
1  12.7(Prl 2/3  1)( f / 2)0.5

(31)

gibi tanımlanır. Sıvı Reynolds sayısı Re l (7) ve sürtünme faktörü ( f ) ise

f  1.58ln(Rel )  3.28 

2

(32)

denklemleriyle bulunur. F fl katsayıları için aşağıdaki tablolar kullanılabilir.
Tablo 1. Kandlikar katsayıları[7]
Akışkan
Su
R–11
R–12
R–22
R–113
R–114
R–134a
R–152a
R–32/R–132(60 to 40% wt)
Kerosen
Paslanmaz çelikli borularla
tüm akışkanlar

F fl
1.00
1.30
1.50
2.20
1.30
1.24
1.63
1.10
3.30
0.488
1.0

2.5 Chaddock -- Brunemann Korelasyonu
Kaynama boyutsuz sayısı(Bo), Martinelli sayısı (X tt ) ve Gnielinski denklemi temelli bu korelasyon

htp  1.91hl  Bo104  1.5(1/ X tt )0.67 

0.6

(33)

şeklindedir. Konvektif ısı transferi katsayısı (h l ) (30) ve (31) ile bulunur. Sürtünme faktörünü bulmak
için ise (32) kullanılabilir. Kaynama numarası (Bo) (17) ile Martinelli parametresi (X tt ) ise (10)
yardımıyla hesaplanır.
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2.6 Bennett ve Chen Korelasyonu
Bennet ve Chen[9], Chen[2] denklemini geliştirdi. Martinelli parametresi (X tt ) ve sıvı Prandtl sayısının
(Pr l ) fonksiyonu olarak konvektif faktörü (E) önerildi. Konvektif faktörün (E) bir fonksiyonu olarak da
sıkıştırma faktörü (S) sunuldu.

E  (1  X tt

0.5 1.78

)

 Prl  1 


 2 

0.444

 Rel E1.25 
S  0.9622  tan 

 61800 
1

(34)

(35)

Bu denklemlerde Martinelli parametresi (10), sıvı Reynolds sayısı (Re l ) (7) ve sıvı faz ısı transferi
katsayısı Dittus-Boetler korelasyonu (6) ile hesaplanır. Çekirdekli kaynama katsayısı da (5) ile
bulunarak korelasyon

htp  hnb S  hcb E

(36)

şeklini alır. Bu korelasyon düşük basınçlı buhar ve hidrokarbonlarda doğru sonuçlar verebilmektedir.
2.7 Steiner ve Taborek Asimptotik Modeli
Steiner ve Taborek [1], akışlı kaynama modeli olarak kendi oluşturduğu “asimptotik modeli” önerdi. Bu
modele aşağıdaki kısıtlamaları getirdi.





Çekirdekli kaynamanın başlama sınırındaki ısı akılarında (q<q ONB ) konvektif kaynama etkilidir
fakat çekirdekli kaynama etkileri başlamamıştır.
Büyük ısı akılarında çekirdekli kaynama etkisi baskındır.
Çift fazlı ısı transferi katsayısı (h tp ); q<q onb ve x=0 durumunda tek fazlı sıvı ısı transferi
katsayısına (h l ) eşitken q>q onb halinde çekirdekli kaynama ısı transferi katsayısı (h nb ), tek fazlı
sıvı ısı transferi katsayısına (h l ) eklenir.
X=1.0 halinde çift fazlı ısı transferi katsayısı (h tp ) tek fazlı buhar ısı transferi katsayısına (h g )
eşittir.

A-B bölgesi: Tek fazlı konvektif ısı transferinden, kaynama altı tutulan bölgedeki ısı transferine geçişi
A noktasında gerçekleşir. Arkasından A ve B bölgeleri arasında sıvı fazlı konveksiyon q<q onb şartları
altında meydana gelirken, q>q onb şartları altında kaynama altı tutulan bölgede kaynama meydana
gelir. Sıvı kaynama altı tutulduğunda, baloncuklar aniden büyür ve duvar dibinde çöker. Bu olay ısı
transferi değerlerini arttırır.
B-C-D bölgesi: Eğer q<q onb ise konvektif kaynama ortaya çıkarken q>q onb halinde hem çekirdekli
kaynama hem de konvektif kaynama etkilidir. Şekil 2 ‘de yatay kesikli çizgiler çekirdekli kaynama
katsayısını gösterirken devamlı kalın çizgiler çekirdekli kaynama ile konvektif kaynamanın birlikte olan
etkilerini gösterir. Bu bölge baloncuklu ve çalkalı akış rejimlerini içerir.
D-E-F bölgesi: q<q onb halinde konvektif kaynama kuruma noktasına kadar geçerlidir. Fakat q >q onb
halinde ise türbülanslı halkasal bölgeyle karşılaşılır. Bu bölge duvar çevresinde oluşan sıvı tabakası ve
merkezdeki buhar bölgesiyle karakterize edilir. Kritik buhar kalitesine(x krit ) erişilmesiyle bu bölge son
bulur.
F- G bölgesi: Kritik buhar kalitesi aşıldığında adhezyon kuvvetleri tarafından kararsız hale getirilen
akışkan “puslu akış” bölgesine geçer. Fakat “Steiner-Taborek asimptotik modeli” tarafından bu
bölgedeki ısı transferi tahmin edilemez[1]. Bundan dolayı tek fazlı buhar ısı transferi korelasyonlarının
kullanılması bu bölge için doğru olur[1].
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1010 _______

Şekil 2. Dikey Tüpler İçin Steiner – Taborek Modeli [1]
Yukarıdaki önermeler ışığında, Steiner ve Taborek[1] asimptotik modeli için n=3 kuvveti ile birlikte
3
htp    hnb , o Fnb   ( hLt Ftp ) 3 



1/ 3

(37)

korelasyonunu önerdi.





h nb,o ; referans ısı akısında (q o ) ve 0.1 bar indirgenmiş basınçta lokal çekirdekli kaynama ısı
tranferi katsayısı olarak tanımlanır.
F nb çekirdekli kaynama düzeltme katsayısıdır.
h Lt sıvı faz zorlanmış taşınım ısı transferi katsayısıdır
F tp ise akışkan hızının çift fazlı akış üzerindeki etkisini arttıran çift faz çarpanıdır.
h Lt , (30) ve (31) ile hesaplanabilirken Reynolds sayısı

Re Lt 

 i
md

l

(38)

şeklinde hesaplanır. F tp konvektif kaynama için bir katsayı olmakla birlikte, x<x crit ve q > q onb halinde
ya da q < q onb iken bütün x değerleri için (x=0-1 arası) uygundur. x<x crit ve q > q onb durumu için
oluşturulan F tp katsayısı
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0.35 1.1






(39)

eşitliğindeki gibidir.
q<q onb halinde x=0.0–1.0 arası konvektif kaynama baskındır. x=1.0 iken çift fazlı ısı transferi katsayısı
(h tp ) tek fazlı buhar ısı transferi katsayısına (h G ) dönüşür. h G ‘nin hesaplanması (30) , (31) ve (38) ‘in
buhar termofiziksel özelliklerinin uygulanmasıyla meydana gelir. q<q onb halinde ise F tp
Tablo 2. Steiner ve Taborek[1] ‘in Geliştirmiş Olduğu Çekirdekli Kaynama Katsayıları
(h nb,o [W/m2K] , q o [W/m2], p krit [bar] ve M [kg/kmol] Cinsinden Hesaplanmıştır)
Akışkan
Metan
Etan
Propan
n-Bütan
n-Pentan
İzopentan
n-Hekzan
n-Heptan
Siklohekzan
Benzen
Toluen
Difenil
Metanol
Etanol
n-Propanol
İzopropanol
n-Bütanol
İzobütanol
Aseton
R-11
R-12
R-13
R-13B1
R-22
R-23
R-113
R-114
R-115
R-123
R-134a
R-152a
R-226
R-227
RC 318

p krit
46
48.8
42.4
38
33.7
33.3
29.7
27.3
40.8
48.9
41.1
38.5
81
63.8
51.7
47.6
49.6
43
47
44
41.6
38.6
39.8
49.9
48.7
34.1
32.6
31.3
36.7
40.6
45.2
30.6
29.3
28

M
16.04
30.07
44.1
58.12
72.15
72.15
86.18
100.2
84.16
78.11
92.14
154.12
32.04
46.07
60.1
60.1
74.12
74.12
58.08
137.4
120.9
104.5
148.9
86.47
70.02
187.4
170.9
154.5
152.9
102
66.05
186.5
170
200

qo
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

h nb,o
8060
5210
4000
3300
3070
2940
2840
2420
2420
2730
2910
2030
2770
3690
3170
2920
2750
2940
3270
2690
3290
3910
3380
3930
4870
2180
2460
2890
2600
3500
4000
3700
3800
2710

M
qo
h nb,o
Akışkan
p krit
R-502
40.8 111.6 20000 2900
Klorometan
66.8 50.49 20000 4790
Tetraklorometan 45.6 153.8 20000 2320
Tetraflorometan 37.4
88
20000 4500
Helyum I
2.275
4
1000 1990
Hidrojen(para)
12.97 2.02 10000 12220
Neon
26.5 20.18 10000 8920
Nitrojen
34
28.02 10000 4380
Argon
49
39.95 10000 3870
Oksijen
50.8
32
10000 4120
Su
220.6 18.02 150000 25580
Amonyak
113 17.03 150000 36640
Karbondioksit + 73.8 44.01 150000 18890
Sülfürhekzaflorit 37.6 146.1 150000 12230
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2







0.5

(40)

ve çekirdekli kaynamanın başlama ısı akısı (q onb )

q on b 

2 T sa t h L t
ro  g h fg

(41)

şeklinde bulunur. Burada r o kritik çekirdeklenme yarıçapı olarak adlandırılır ve değeri 0.3x10-6 m ‘dir .
Çekirdekli kaynama katsayısının elde edilmesi diğer korelasyonlar gibi değildir. Steiner ve Taborek
kendi çekirdekli kaynama ısı transferi katsayılarını aşağıda belirtmiştir.
nf

 q  d 
Fnb  Fpf    i 
 qo   d io 

0.4

 Rp

 R p ,o





0.133

F (M )

(42)

Çekirdekli kaynama düzeltme faktörü ısı akısının, boru çapının, yüzey pürüzlülüğünün ve moleküler
ağırlığının etkisi altındadır. Burada referans değerleri R p,o =1μm , d io =0.01 m ve q o değerleri Tablo 2
‘de gösterildiği gibidir.(42)’deki basınç düzeltme faktörü F pf ise


 1.7
Fpf  2.816 pr 0.45  3.4  
7
 1  pr


  3.7
  pr


(43)

şeklinde çekirdekli kaynama kuvveti (nf)

nf  0.8  0.1exp(1.75 pr )

(44)

ve moleküler düzeltme faktörü F(M) ise

F ( M )  0.377  0.199 ln( M )  0.000028427 M 2

(45)

denklemi ile hesaplanır.

3-YATAY TÜPLERDE AKIŞLI KAYNAMA
Yerçekiminin etkisiyle sıvı ve buhar faz dağılımı asimetrik bir şekilde meydana gelir. Dikey borulardaki
kaynamayı yatay borulardakinden ayıran en önemli ve en karmaşık fark boru gövdesinin aralıklı ya da
tamamen kuruması olasılığıdır. Halkasal akış bölgesinde sıvı tabaka borunun alt bölgesinde daha
yoğun olduğundan bu durum kuruluk bölgesinin başladığını ve akış doğrultusunda devam ettiğini
göstermektedir. Fakat dalgalı akış bölgesinde borunun üst kısmı dalgalar tarafından ıslatılırsa bu
bölge periyodik olarak kuru kalır ya da bu olay gerçekleşmezse tamamen kuru kalabilir. Bu dalgalar
boru çeperinde ince sıvı tabakalar meydana getirir ve bu bölgeler bir dahaki dalgaya kadar buharlaşıp
ısı transferini meydana getirirler.
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Şekil 3. Collier ve Thome[11] Tarafından Oluşturulan Yatay Borular İçin Akış Rejimleri
3.1 Kattan-Thome-Favrat Akış Rejimi Bazlı Buharlaşma Modeli
Kesinliği en yüksek olan Kattan-Thome-Favrat[12] modeli yerel akış rejimlerinin bir fonksiyonu olarak
oluşturulmuştur. Akış rejimi modeli tam katmanlı akış, katmanlı dalgalı akış, kesikli akış, halkalı akış ve
kısmi kuruluk içeren halkalı akış rejimini içerir. Kesikli akış, dolgulu ve katmanlı akış rejimlerinin
birleşimiyle oluşmuştur. Kısmi kuruluk içeren halkalı akış, katmanlı dalgalı akış içinde
değerlendirilecektir. Baloncuklu ve sisli akış modellenmemiştir.
Şekil 4 ‘te görüldüğü gibi tam katmanlı akış borunun alt tarafından sıvı ile karakterize edilir. Sıvının üst
kısmında meydana gelen buhar tabakası düz bir yüzeyle ayrılmıştır. Sıvı film tabakasına ait olan ısı
transferi film kalınlığı (δ) ile birlikte meydana gelmiştir. Film kalınlığının kesit alanı (A L ) sıvının katmanlı
(tabakalı) bölgedeki alanına eşittir. Halkalı akışta ise film kalınlığı bütün tüp etrafında eşittir. Bu
modelin özet olarak formüle edilmesi ile

Şekil 4. Buhar ve Sıvı Bölgelerin Boru İçindeki Kesit Alanları, Tabakalı ve Kuru Bölge
Açıları ve Sıvı Film Kalınlığı[12]

htp 

di kuru hbuhar  di (2   kuru )hıslak
2 di

(46)
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şeklini alır.  kuru borunun kuru çevresini temsil eder ve h buhar ile bağıntılıdır. Islak ısı transferi katsayısı
ise (h ıslak ) çekirdekli ve konvektif kaynamanın birleşimi ile oluşur.

hıslak  (hnb 3  hcb 3 )1/3

(47)

Cooper[15] indirgenmiş basınç denklemini kullanarak çekirdekli kaynama ısı transferi katsayısını
hesapladı.

hnb  55 pr 0.12 ( log10 pr ) 0.55 M 0.5 q 0.67

(48)

Konvektif kaynama ısı transferi katsayısı ise

 4m (1  x) 
hcb  0.0133 

 (1   )  L 

0.69

 c pL  L 


 kL 

0.4

kL

(49)



denklemiyle bulunur. Faz hacim oranı (void fraction), Rouhani-Axelsson[16] tarafından dikey borular
için tanımlanmıştır. Steiner[17] bu korelasyonu yatay borular için modifiye etmiş ve
0.25
x 
x 1  x 1.18  g (  L  G ) 


1
0.12(1
x
)
(
)
(1
x
)











g 
g
l
m 
L2




1

(50)

şeklini vermiştir. Buhar fazı ısı transferi katsayısı hbuhar ise,

hbuhar

 mxd
 i
 0.023 

 G 

0.8

 c pg  g 


 k g 

0.4

kg

(51)

di

şeklindedir. Kuruluk açısı (  kuru ), tabakalı ve kısmi kuruluk içeren halkalı akış rejimler için sabittir.
Kesikli ve halkalı akış rejimleri için ise tüp çevresi her zaman kurudur ve kuruluk açısının sıfır (0)
olması önerilir[14].
A L sıvı faz kesit alanı olarak adlandırılır ve

AL  A(1   )

(52)

denklemiyle ifade edilir. Tabakalı rejim için, tabakalı açı (θ tabaka ) aşağıdaki gibi tanımlanır.

AL  0.5ri 2  (2  tabaka )  sin(2  tabaka ) 

(53)

Burada r i borunu yarıçapıdır ve denklem iteratif bir çözüm içerir. x<x max iken

 kuru  tabaka

(m high  m)
(m high  mlow )

(54)

x >x max iken ise
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(55)

kuru açı (  kuru ) denklemlerdeki gibi bulunur. Burada

 max ’ın

bulunması ise x=x max iken kütlesel hız

 ) (54)’e yerleştirmek ve çıkan kuruluk açısını (  kuru )  max olarak almaktır.
fonksiyonunu ( m

Şekil 5. Kuruluk Açısını Bulmak İçin Hazırlanmış Örnek Diyagram[14]
2
Örnek olarak Şekil 5’deki 250 kg/m s kütlesel hızında R134a akışkanı ele alınsın. x=0.0 ile yaklaşık
0.1 buhar kaliteleri arasında m high değeri m dalgalı ve m low ise m tabaka ‘dır. Bu bölgeyi geçtikten sonra
(x=0.1 ile x=x kritik arası) m high m mist değerini ve m low ise m dalgalı değerini alır. Kritik buhar kalitesi
aşıldığında (x kritik ) ,(55) kullanılarak kuruluk açısı bulunur.

3.2 Kattan – Thome – Favrat (1998) Modelinin Soğutucu Karışımlara Uyarlanması
Kattan-Thome-Favrat[13] oluşturdukları modeli soğutucu akışkan karışımlara uyguladı. Thome[18] ‘un
karışımlar için oluşturulan kaynama denklemine Cooper[15] korelasyonunu eklemesiyle başladı. Bu
korelasyon



 q
Fc  1  (hid / q )Tbp 1  exp 
h 


 l fg L

  
  
  

1

(56)

denklemiyle ifade edilir. (56)’da görüldüğü gibi zeotropik karışımlarda ∆T bp > 0 olduğu için F c < 0
olduğu gözlemlenmektedir. Saf akışkanlarda ∆T bp =0 olduğu için F c =1.0 olacaktır. Ardından bulunan
F c ‘nin Cooper[15] korelasyonuna katkısıyla

hnb  55 pr0.12 ( log10 pr ) 0.55 M 0.5 q 0.67 Fc

(57)

ifadesi elde edilir. (56) denklemindeki h id ,(57) denkleminde F c yerine 1.0 değeri konularak hesaplanır.
Ayrıca buradaki ampirik β L katsayısı 0.0003 m/s olarak belirlenmiştir.
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Isı transferi katsayıları değişik buhar kaliteleri için bütün oluşturulan korelasyonlar için hesaplandı.
Zürcher ve Kabelac – De Buhr [20], Amonyak(NH 3 ) ile değişik şartlarda yaptığı deneylerde ısı transferi
katsayısının kütlesel hız ve ısı akısının bir fonksiyonu olduğunu gösterdi. Dikey borularda
oluşturdukları deneyin diğer korelasyonlarla karşılaştırılması ise aşağıdaki grafiklerdeki gibidir.

Şekil 6. NH 3 için Gungor-Winterton Denklemi

Şekil 7. NH 3 için Kandlikar Denklemi
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Şekil 8. NH 3 için Shah Denklemi

Şekil 9. NH 3 için Steiner ve Taborek Denklemi
Wen ve Ho [20] yaptıkları deneyler sonucunda Bütan(R600) için ısı transferi katsayısı çizelgesini
oluşturdu. Yine dikey borular için oluşturulan bu çizelge için korelasyonların karşılaştırılması aşağıdaki
grafiklerde gösterilmiştir.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1018 _______

Şekil 10. R600 İçin Denklemlerin Karşılaştırması
Wen ve Ho [20] yine dikey borular için propanı (R290) kullandı ve diğer korelasyonlarla karşılaştırılmış
haliyle aşağıdaki grafikler oluşturulmuştur.

Şekil 11. R290 İçin Denklemlerin Karşılaştırılması
A.Greco ve G.P. Vanoli[19] yaptıkları deneyler de düz boruları kullanara R404A soğutucu
akışkanlarının konvektif kaynamalı ısı transferi katsayılarını incelediler. Kattan – Thome – Favrat
modeliyle oluşturulmuş korelasyonlarla deneysel sonuçların karşılaştırılması grafikte verildiği gibidir.
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Şekil 12. R404A İçin Karşılaştırma
R407 C için hazırlanmış akış rejimi haritası ve ısı transferi grafiği aşağıdaki gibidir.

Şekil 13. R407C İçin Akış Rejimi Haritası
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Şekil 14. R407C İçin Isı Transferi Katsayısı Gösterimi
Şekillerde görüldüğü gibi ısı transferi katsayıları değerleri için kesin bir sonuca varmak mümkün
değildir. Dikey borular göz önüne alındığında; R290, R600 ve NH 3 göz önüne alındığında; SteinerTaborek[1] ve Shah[4] korelasyonları doğru sonuçların alınabileceği denklemlerdir ve diğer
korelasyonlara referans olarak gösterilebilir. Chen[2] ve Bennet-Chen[9] denklemleri R718(Su) için
hazırlanmış denklemlerdir ve bu akışkan için doğru tahminler yapabilmektedirler.
Yatay tüpler için oluşturulan en doğru korelasyon Kattan – Thome ve Favrat [12]’ın oluşturduğu akış
rejimi bazlı korelasyondur. Kattan-Thome-Favrat[13] bu korelasyonu azeotropik akışkanlara da
uyarladı ve geniş bir çalışma alanı elde etti. Fakat hesapların yapılması karmaşıktır ve iteratif
prosesler içermektedir. Bunun için bilgisayar destekli uygulamalar sonuçların bulunmasında kolaylıklar
sağlayacaktır.

SEMBOLLER VE KISALTMALAR

q : Isı akısı [W/m2]
Tdu var : Duvar sıcaklığı [K]

T doy : Doyma sıcaklığı [K]

hnb : Çekirdekli kaynama ısı trf. kat.[W/m2K]
hl : Sıvı faz ısı transferi katsayısı [W/m2K]
k g : Buhar faz termal iletim katsayısı [W/m.K]

hcb : Konvektif kaynama ısı tr.kat [W/m2K]
kl : Sıvı fazın termal iletkenlik kat. [W/m.K]
c pl : Sıvı fazın öz ısısı [kJ/kg.K]

c pg : Buhar faz öz ısısı [kJ/kg.K]
h fg : Buharlaşma gizli ısısı [kJ/kg]

l : Sıvı fazın yoğunluğu [kg/m3]
 : Yüzey tansiyonu [N/m]
l : Sıvı viskozitesi [Pa.s]

g :

x: Buhar kalitesi

 g : Buhar faz yoğunluğu [kg/m3]
Buhar viskozitesi [Pa.s]

Tdu var : Lokal sıcaklık farkı (T duvar - T doy )

htp : Çift fazlı ısı transferi kat [W/m2K]

Pr l : Sıvı Prandtl sayısı
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pdoy : Akışkanın duvar sıcaklığındayken buhar basıncının doyma buhar basıncındayken farkı
Re l : Sıvı Reynolds sayısı
d i : Borunun çapı [m]
Retp : Çift fazlı Reynolds sayısı

X tt : Martinelli parametresi
m : Kütlesel hız [kg/m2s]
Bo: Kaynama numarası

Fr l : Sıvı Froude sayısı
pr : İndirgenmiş basınç (p doy /p krit )

M: Molar ağırlık [kg/kmol]
x krit : Kritik buhar kalitesi

qONB : Çekirdekli kaynamanın başladığı ısı akısı [W/m2]
f : Sürtünme faktörü
hnb ,o : Çekirdekli havuz kaynama katsayısı [W/m2K]
qo : Referans ısı akısı [W/m2]
hLt : Sıvı faz zorlanmış ısı transferi [W/m2K]

F nb : Çekirdekli kaynama düzeltme faktörü

Ftp : Çift faz çarpanı

ro : Kritik çekirdeklenme çapı [m]

Pr g : Buhar Prandtl sayısı
R p : Yüzey pürüzlülüğü [m]
d i,o : Standart tüp referans çapı [m]

R p,o : Ortalama yüzey pürüzlülüğü [m]
nf: Çekirdekli kaynama kuvveti
hıslak : Islak çevre ısı transferi kat. [W/m2K]

F(M): Moleküler ağırlık düzeltme faktörü
 kuru : Kuru açı [radyan]

hg : Buhar fazı ısı transferi katsayısı [W/m2K]

:

Halkasal bölge sıvı film kalınlığı [m]
A L : Sıvının yan kesit alanı [m2]

hbuhar : Sıvı faz ısı transferi katsayısı [W/m2K]  max : x=x max için kuruluk açısı
∆T bp =Çiğlenme noktası ile Baloncuklanma noktası arasındaki sıcaklık farkı
 : Faz hacim oranı
tabakalı : Tabakalı açı [radyan]

hid : İdeal ısı transferi katsayısı [W/m2K]
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SOĞUTKANLAR İÇİN ÇEŞİTLİ ÇİFT FAZLI AKIŞ BASINÇ
DÜŞÜMÜ DENKLEMLERİNİN MODELLENMESİ VE
KARŞILAŞTIRILMASI
Mustafa Turhan ÇOBAN
Oğuz Emrah TURGUT

ÖZET
Günümüzde değişik alternatif soğutucu akışkanlar (soğutkanlar) soğutma sistemlerinde
kullanılmaktadır. Çift fazlı akış için basınç düşümü denklemleri genellikle teorik ve deneysel
çalışmaların sonucu olduğundan yeni soğutkanlarda bu denklemlerin doğruluklarının irdelenmesi ve
her soğutucu akışkan için en doğru bir basınç düşümü modelinin seçilmesi gerekmektedir. Bu
çalışmada çift fazlı akış basınç düşümü denklemlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Dikey ve yatay
borulardaki çift fazlı akış incelenmiş, çeşitli basınç düşümü denklemleri Matlab ortamında
modellenerek ve bu denklemler kendi aralarında karşılaştırılarak doğrulukları irdelenmiştir.
Test soğutkanları olarak dikey borular için R717(NH 3 ), R600(bütan), R290(propan), yatay borular için
R404a ve R407c seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Friedel korelasyonu, Homojen akış modeli, Ayrık akış modeli

ABSTRACT
A variety of refrigerants are utilised in refrigeration systems. Two phase flow pressure drop equations
are usually experimental, therefore validity of the equations should be checked out for this new
refrigerants and and a proper heat transfer model should be chosen for each new refrigerant.In this
study boiling pressure drop correlations are compared with each other. Two phase flow (boiling) is
investigated for horizontal and vertical pipes. In order to achive that, pressure drop correlations are
modelled in mathlab environment and results are compared with each other and experimental results
available. As test refrigerants in this paper R717(NH 3 ), R600(Butane) and R290(Propane) are used for
vertical tubes and R404A and R407C are used for horizontal tubes
Key Words: Friedel correlation , Homogeneous flow model, Seperated flow model

1. GİRİŞ
Direk genişlemeli ve taşmalı evaporatörlerdeki çift fazda basınç düşümü tartışılacaktır. Bu cihazlara ait
oluşturulmuş korelasyonlar sunulacak ve karşılaştırılacaktır. Tartışmanın sonunda ise akışkan
karakteristiğine en uygun düşen korelasyon önerilecektir. Su ve R134a test akışkanı olarak
seçilmiştir.10 cm ‘ lik borulardaki test akışkanlarının termofiziksel özellikleri aşağıdaki gibidir.
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Akışkan
Su

Sıcaklık
100 C

Basınç
1 atm

Boru çapı
19.4 mm

R134a

-26.17

1 atm

19.4 mm

R600

-0.55 ºC

1 atm

R407C

-43.267 ºC

R717

-33.327 ºC

C

______________________
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Kütlesel hız
191.57
[kg/m2s]
137.67
[kg/m2s]

Boru düzeni
Yatay boru

19.4 mm

100.00
[kg/m2s]

Yatay boru

1 atm

19.4 mm

200.00
[kg/m2s]

Yatay boru

1 atm

19.4 mm

100.00
[kg/m2s]

Yatay boru

Yatay boru

İki fazlı basınç düşümü evaporatör ve kondenser modellemesi için çok önemli bir parametredir.
Momentum değişimi statik basınç düşümü ve sürtünme çift fazda basınç düşümünün temel
etmenlerindendir. Bunların oluşmasındaki en büyük etkenin ise akışkanın potansiyel ve kinetik
enerjisindeki değişim olduğu da unutulmamalıdır. Çift fazda basınç düşümü korelasyonları birbirinden
farklı değerler hesaplamakta ve bunun sonucunda ortaya çıkan değerler sistem karakteristiğini
etkilemektedir. Bundan dolayı korelasyonların optimize edilmesi gerekmektedir.

2. BORU İÇİNDEKİ AKIŞKANLAR İÇİN HOMOJEN AKIŞ MODELİ
Homojen akışkan, tek fazlı akışkan fiziksel özelliklerini gösteren yarı-akışkan olarak tanımlanabilir.
Termofiziksel özellikleri ise sıvı ve akışkanın ortalama özellikleri alınarak hesaplanır[1]. Homojen akış
modeliyle basınç düşümü kısaca

ptoplam  pstatik  pmomentum  psürtünme

(1)

denklemiyle hesaplanır. Statik basınç düşümü hesabı ise

pstatik   H gH sin 

(2)

denklemindeki gibidir. Burada H borunun uzunluğu , θ yatay ile boru arasında kalan açı ve ρ H ise

 H   L (1   H )  G H

(3)

(3) ‘te hesaplandığı gibidir. Bu denklemde ε H homojen faz hacim oranı (homogenous void fraction )
olarak adlandırılır ve

H 

1 (

1
u g (1  x)  g
ul x l

(4)

)

gibi hesaplanır. Bu denklemde (u g /u l ) kayma oranı (S) (slip ratio) olarak tanımlanan değer esasında
gaz fazın sıvı faz üzerinde akış hızı oranıdır fakat homojen model incelendiğinden bu değer 1.0 olarak
alınacaktır. Birim uzunluk için momentum basınç gradyanı ise
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(5)

denklemiyle hesaplanır. Son olarak sürtünmeyle oluşan basınç düşümü ise

psürtünme 

2
2 f tp Lm toplam

(6)

di  H

şeklinde hesaplanır. Sürtünme katsayısı olan f tp ise Blassius denklemiyle hesaplanır

ftp 

0.079
Re0.25

(7)

Burada Reynolds sayısı

Re 

m total di

(8)

tp

şeklindedir. Ortalama viskozite ( tp ) ise

tp  xG  (1  x)  L

(9)

şeklinde hesaplanır.
Bu korelasyon yüksek kütlesel hızlar için ve indirgenmiş basınçlar için de kullanılabilir [1]. Bu model
için unutulmaması gerekilen kabul ise buhar kalitesinin sabit olarak alınmasıdır.

3. BORU İÇİNDEKİ AKIŞKANLAR İÇİN AYRIK MODEL
Çift fazda ayrık akış modeli de statik, momentum ve sürtünmeli basınç düşümünün etkisinde
gerçekleşir[2] . Statik basınç (2) ‘de olduğu gibi hesaplanır fakat kinetik enerjideki değişimi gösteren
momentum basıncı denklemi

pmom

 (1  x)2
 (1  x)2
x2 
x 2  
2

 mtoplam 


 
 
  L (1   ) G  çıkış   L (1   ) G  giriş 

(10)

şeklinde hesaplanmıştır.
Ayrık akış modeli konsepti, sıvı ve gaz fazın ayrı olarak incelenmesine dayanır[2]. Başka bir deyişle bu
modelde her faz boru içinde kendi akış yolunda ilerler. Bundan dolayı Faz hacim oranı (ε) adı verilen
sıvı ve gaz fazın yoğunluğunun ve buhar kalitesinin fonksiyonu olarak tanımlanan bir model
uygulanmıştır. Steiner [3], Rouhanni – Axelson[4] modelini geliştirdi ve
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0.25
0.25

 gdi  L 2    x 1  x  1.18(1  x)  g (  L  G )  
x  



1  0.2(1  x)  2


0.5
 m
   


G  

m

toplam
G
L
toplam
L



 



1

(11)

denklemini sundu.
Sürtünmeli basınç düşümü için ise birçok korelasyon önerilmiştir. Bu önerilen denklemlerden ilki
Lockhart ve Martinelli [5] tarafından ortaya atıldı. Ardından birçok araştırmacı tarafından başka
korelasyonlar önerildi.
3.1. Friedel Korelasyonu
Friedel[6] korelasyonu çift faz çarpanından türetilen bir denklemdir.

psürtünme  pL  fr 2

(12)

Sıvı faz basınç düşümü ∆p L ‘nin hesabı

pL  4 f L ( L / di )m toplam 2 (1/ 2  L )

(13)

şeklindedir. Sıvı sürtünme faktörü f L ve Reynolds sayısı

Re 

fL 

m toplam di

(14)

L
0.079
Re0.25

(15)

gibi hesaplanır. Çift faz çarpanı (16) ‘deki eşitlikle çözülür.

 fr 2  E 

3.24 FH
FrH 0.045WeL 0.035

(16)

Burada E, F, H ve Fr H katsayılar sırayla

E  (1  x) 2  x 2

 L fG
G f L

(17)

F  x 0.78 (1  x)0.224
 
H  L 
 G 
FrH 

0.91

 G 


 L 

m toplam 2
gdi  H 2

(18)
0.19

 G 
1 

 L 

0.7

(19)

(20)
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gibidir. (17)’daki f G katsayısı, (14) ve (15) denklemlerinin gaz faz için kullanılmasından ibarettir. (16)
‘deki sıvı Weber sayısı (We L ) ise

WeL 

m toplam 2 d i

(21)

 H

denklemindeki gibidir. Buhar kalitesinin ve yoğunluğun bir fonksiyonu olan homojen yoğunluk (  H )
(22) denkleminde hesaplanmıştır.

 x 1 x 
H  



L 
G


1

(22)

Bu korelasyonun geçerliliği (  L / G ) değerinin 1000 den küçük olmasına bağlıdır[6].
3.2. Lockhart ve Martinelli Orelasyonu
Lockhart ve Martinelli[5] tarafından önerilen bu korelasyon da sıvı ve gaz çift faz çarpanı üzerine
kurulmuştu .

psürtünme   Ltt 2 pL

(23)

psürtünme   Gtt 2 pG

(24)

pL (13)’teki gibi hesaplanır fakat kütlesel hız terimine (1  x) 2 katsayısı eklenmelidir. pG terimi ise
pG  4 f G ( L / di )m toplam 2 x 2 (1/ 2  L )

(25)

ile hesaplanır. Bu denklemlerde yine sürtünme katsayısı faktörleri

fG ve f L yine (14) ve (15)

denklemleriyle hesaplanır. Çift faz çarpanı ise

 Ltt 2  1 

C
1
 2
X tt X tt

Re L >4000

 Gtt 2  1  CX tt  X tt 2

için

(26)

Re L <4000 için

(27)

eşitlikleri ile bulunur. Martineli parametresi (X tt ) ise
0.9

0.5

 1  x   G    L 
X tt  

 
 
 x    L   G 

0.1

(28)

denklemindeki gibidir. (26) ve (27) denklemindeki C katsayıları ise sıvı ve gaz fazın akış rejimlerine
bağlıdır.
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Tablo 1. Katsayısı Tablosu[5]
Sıvı
Türbülans
Laminer
Türbülans
Laminer

Gaz
Türbülans
Türbülans
Laminer
Laminer

C
20
12
10
5

3.3 Grönnerud Korelasyonu
Grönnerud[7] tarafından soğutucu akışkanlar için oluşturulan korelasyon

psürtünme   gd pL

(29)

şeklindedir. Burada çift faz çarpanı

 gd

  

  L

 dp    G 

 1   
 1
0.25
 dz  Fr    L 

  G 


denklemindeki gibidir. (29)’daki

(30)

pL yine (13) ‘teki gibi hesaplanır. Sürtünmeli basınç gradyanı Froude

sayısına bağlıdır ve

 dp 
1.8
10
0.5
   f Fr  x  4  x  x f Fr  
dz
  Fr

(31)

ile gösterilir. (31) denkleminde

f Fr  1.0
f Fr  FrL

Fr ≥ 1

0.3

  1
 0.0055  ln 
  FrL

(32)


 


2

Fr < 1

(33)

katsayıları önerilir. Burada sıvı Froude sayısı

FrL 

2
m toplam

gdi  L 2

(34)

denklemindeki gibidir.
3.4 Chisholm Korelasyonu
Chisholm[8] ‘un oluşturduğu ampirik metot geniş çalışma şartlarına uygundur. Çift fazda sürtünmeli
basınç düşümü gradyanı içeren korelasyonu basitçe
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 dp 
 dp 
    Ch 2 (35)
 
 dz  sürtünme  dz  L
şeklindedir. Sıvı ve gaz basınç düşümü gradyanı ise sırayla

2m toplam 2
 dp 
(36)
   fL
di  L
 dz  L
2m toplam 2
 dp 
(37)
   fG
di G
 dz G
denklemlerindeki gibidir. Sürtünme faktörleri yine (14) ve (15) ‘in sıvı ve gaz fazı için hesaplanmasıyla
bulunur. Y parametresi ise sıvı ve gaz faz sürtünme gradyanlarının birbirileriyle oranından elde edilir.

Y2 

 dp / dz G

(38)

(dp / dz ) L

Çift faz çarpanı ise n=0.25 iken

 2Ch  1  (Y 2  1)  Bx (2 n )/2 (1  x)(2 n )/ 2  x 2 n 

(39)

şeklindedir.
0<Y<9.5 duruumunda, Chisholm pararmetresi B

B

55
2
m total

m toplam  1900 kg/m2s

B

2400
m total

 toplam ≤1900 kg/m2s
500≤ m

B  4.8

(40)

m toplam  500 kg/m2s

9.5<Y<28 eşitsizliğinde, B değeri

B

520
0.5
Ym toplam

B

21
Y

m toplam  600 kg/m2s

(41)

m toplam > 600 kg/m2s

Y>28, B değeri

B

15000
2
Y 2 m toplam

(42)
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3.5 Bankoff Korelasyonu
Homojen akış modelinin gelişmiş hali olarak da adlandırılan Bankoff[9] modeli çift faz çarpanının bir
fonksiyonu olarak

 dp 
 dp 
    Bf 7/4
 
 dz  sürtünme  dz  L

(43)

denklemiyle oluşturulmuştur. Burada sıvı faz sürtünmeli basınç gradyanı (36) denklemiyle hesaplanır.
Çift faz çarpanı denkleminin hesabı ise

 Bf

 G
1 

1   1 
1 x 
 L





3/7


 L

 1 
1  x 
 G  


 
0.71  2.35  G 
 L 

 1  x   G 
1 


 x   L 

(44)

(45)

şeklindedir. Bu korelasyon düşük buhar kalitelerinde doğru sonuçlar vermekte fakat yüksek buhar
kalitesinde gerçek değerden sapmalar göstermektedir [9].
3.6 Chawla Korelasyonu
Chawla[10] buhar basıncı gradyanı temelli korelasyonu

 dp 
 dp 
    Chawla
 
 dz  sürtünme  dz G

(46)

şeklinde tanımlandı.Gaz fazındaki sürtünmeli basınç düşümü (37) ‘den hesaplanır . Çift faz çarpanı ise

 Chawla  x

1.75


 1  x G
1  S 
 x L






2.375

(47)

denklemiyle hesaplanmıştır. Kayma oranı (S) ise

S

uG

uL

1
0.9
0.5
1  x
 L  
0.167   L 
9.1 
 ReG FrH      
 x
 G   G  

(48)

gibidir. Fr H (20) ve Re G buhar viskozitesiyle (14) denklemindeki gibi hesaplanır. Bu korelasyon da
sadece düşük buhar kalitelerinde doğru sonuç vermektedir [10].
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3.7 Muller-Steinhagen and Heck Korelasyonu
Muller-Steinhagen ve Heck[11] tarafından bütün gaz ve sıvı fazların interpolasyonları sonucunda
oluşturduğu çift fazlı basınç gradyanı korelasyonu önerildi.

 dp 
 G (1  x)1/3  Bx 3
 
dz
  sürtünme

(49)

Burada G katsayısı

G  A  2( B  A) x
şeklindedir. A ve B katsayıları sırasıyla ( dp / dz ) L ve

(50)

 dp / dz G sürtünmeli

basınç gradyanlarıdır.

Sayısal değerleri (36) ve (37) ile bulunur.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Whalley[12] yaptığı uzun çalışmalar sonucund ;




  L / G   1000 ve m  2000 [kg/m2s] şartları altında Friedel korelasyonunun,
  L / G   1000 ve m  100 [kg/m2s] şartları sağlandığında Chisholm korelasyonunun,
  L / G   1000 ve m  100 [kg/m2s] halinde Lockhart-Martinelli korelasyonunun,

uygun olduğunu önerdi.
Tribbe ve Müller-Steinhagen[13] ‘in yaptığı araştırmalar sonucunda ise çift fazlı akışkanlar için MüllerSteinhagen ve Heck(1986) korelasyonunun en uygun denklem olduğu görüldü. Ould - Didi – Kattan –
Thome [14] da çift fazlı akışkanlardaki basınç düşümleri üzerine araştırmalarda bulundu. Grönnerud[7]
ve Müller-Steinhagen[11] korelasyonunun, Friedel[6] korelasyonu ile benzer karakter gösterdiğini
buldu. Ayrıca yine Ould – Didi – Kattan – Thome[14] akışkan verilerini Kattan-Thome-Favrat[15] akış
rejimi haritasına koydu. Halkasal akış, kesikli akış ve tabakalı-dalgalı akış üzerinden açıklanan
sonuçlara göre; halkasal akış rejimi için en iyi yöntemin Müler-Steinhagen ve Heck[13] korelasyonu,
kesikli akış için Grönnerud [7] korelasyonu ve yine katmanlı-dalgalı akış için Grönnerud[7] korelasyonu
olduğunu öne sürdü.
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Şekil 1. R134a İçin Korelasyonların Toplu Gösterimi

Şekil 2. R407C İçin Korelasyonların Karşılaştırılması
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Şekil 3. R600(Bütan) İçin Korelasyonların Toplu Gösterimi

Şekil 4. R717 (NH 3 ) İçin Korelasyonların Toplu Gösterimi
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Şekil 5. Su(R718) İçin Korelasyonların Toplu Gösterimi
10 cm uzunluğundaki deney boruları için bilgisayar ortamında hazırlanmış karşılaştırmalarda
görüldüğü gibi Grönnerud[7], Friedel[6] ve Lockhart-Martinelli[5] korelasyonu benzer karakteristik
göstermiştir. Bu sonuç yukarıdaki adı geçen birçok çalışmayı doğrulamaktadır.

SEMBOLLER VE KISALTMALAR

pstatik : Statik basınç düşümü [Pa]
pmomentum :Momentum basınç düşümü [Pa]
psürtünme : Sürtünmeli basınç düşümü [Pa]

 dp 
  : Momentum basınç gradyanı
 dz  mom
d i : Boru çapı [m]

m toplam : Akışkan kütlesel hızı [kg/m2s]

g: Yerçekimi ivmesi [m/s2]

ftp : Ortalama sürtünme faktörü

 L : Sıvı faz yoğunluğu [kg/m3]
G : Gaz faz yoğunluğu [kg/m3]

f L : Sıvı faz sürtünme faktörü
fG : Buhar faz sürtünme faktörü

H: Borunun uzunluğu [m]
 H : Homojen yoğunluk [kg/m3]

Re: Reynolds sayısı
tp : Ortalama viskozite[Pa.s]

 H : Homojen faz – hacim oranı

 L : Sıvı fazı viskozitesi [Pa.s]
G : Gaz fazı viskozitesi [Pa.s]
 : Yüzey tansiyonu [Pa/m]

u g : Borudaki buhar faz hızı [m/s]
ul : Borudaki sıvı faz hızı [m/s]
x: Buhar kalitesi
S: Kayma oranı

 : Çift faz çarpanı
pL : Sıvı faz basınç düşümü [Pa]

pG : Buhar fazı basınç düşümü [Pa]

We: Webber sayısı
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X tt : Martinelli parametresi

 dp / dz  L,G : Sıvı ve gaz fazı basınç gradyanları
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ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKAN KULLANAN PAKET
SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN BORU ÇAPLARININ
BELİRLENMESİ
Hüseyin BULGURCU
Kadir İSA

ÖZET
Bilindiği gibi ülkemizde soğutma sistem tasarımı ile ilgili literatürde boru hesaplama tabloları R–12, R–
22 ve R–502 gibi eski nesil soğutucu akışkanları kapsamaktadır. Halbuki bu soğutucu akışkanlar
(R–22 hariç) terkedilmiş durumdadır ve yerlerine R-134a, R-404A, R-407C, R-507A, R-410A R-417A
ve R-422D, R–744 gibi alternatif akışkanlar kullanılmaktadır. Soğutucu akışkanlar için boru çapları
belirlenirken soğutma kapasitesi ve müsaade edilen eşdeğer sıcaklık düşmesi gibi parametreler
dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada kapasiteye bağlı bazı alternatif soğutucu akışkanlar için boru çapı
seçim tabloları oluşturulmuştur. Bu amaçla bu alanda mevcut güncel literatür taranmış, Solkane ve
CoolPack gibi yazılımlardan faydalanılmıştır. Tek kademeli standart buhar sıkıştırmalı mekanik
soğutma çevriminde 6 K aşırı soğutma, 8 K kızgınlık; emme, basma ve sıvı hatlarında 0,1 bar, basınç
kaybı kabulü yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Alternatif soğutucu akışkanlar, boru çapı seçimi, boru hesapları

ABSTRACT
As it is well known, calculation sheets for dimensioning of refrigeration piping cover older refrigerants
such as R–12, R–22 and R–502. However, these refrigerants (except for R–22) has been abandoned
and replaced with R-134a, R-404A, R-407C, R-507A, R-410A R-417A and R-422D, R–744 as
alternative refrigerants. When determining pipe diameter, such parameters as cooling capacity and
allowable equivalent temperature drop should be taken into account. In this study, pipe diameter
selection tables were constructed based on capacity of some alternative refrigerants. For this purpose,
the existing literature in this area was examined and made use of softwares as CoolPack and
Solkane. 6 K subcooling, 8 K superheat and pressure drop of 0.1 bar in suction, discharge and liquid
lines for single-stage vapor compression mechanical refrigeration cycle were accepted .
Key Words: Alternative refrigerants, selection of pipe diameter, piping calculation.

1. GİRİŞ
Genel olarak soğutma sistemlerinde kullanılan boru malzemeleri sistemin boyutuna, uygulama
alanına, kullanılan soğutucu akışkana, malzemenin fiyat ve iş gücüne bağlıdır. Soğutma sistemlerinde
genelde kullanılan boru malzemesi, siyah demir, dövme çelik, bakır ve pirinçtir. Yukarıdaki
malzemelerin hepsi normal soğutucu akışkan için kullanılabilir. Bakır ve pirinç istisnai durum
göstererek soğutucu akışkan olarak amonyağın kullanıldığı sistemlerde kullanılmaz. Çünkü nem
olması durumunda amonyak demir içermeyen metallerle reaksiyona girer.
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Bakır, siyah çelik ve dövme demirle kıyaslandığında ağırlık hafif, aşınmaya karşı daha fazla direnç ve
kolaylıkla şekil alabilme gibi özelliklerde üstünlük sağlar.
Amonyak hariç bütün soğutucu akışkanlarda 100 mm ye kadar olan dış çaplarda malzeme olarak
bakır yada çelik kullanılır. Dış çap 100 mm den büyük olduğunda çelik kullanılmalıdır. Fakat genellikle
pratikte boru dış çapı 50 mm yi aştığında çelik kullanılır. Dövme demir boruları siyah çelikten pahalı
olmalarına rağmen aşınmaya karşı gösterdikleri direncin büyüklüğünden dolayı bazen siyah çeliğin
yerine kullanılır.
Bakır borular sert yada yumuşak tavlanmış olarak mevcuttur. Sert çekilmiş bakır borular düz olarak 6
m uzunluğundadır. Buna karşılık yumuşak tavlanmış bakır borular, genellikle 7,5 m ve 15 m
uzunluğunda paketlenmiş serpantin şeklindedir. Sadece K ve L tipleri soğutucu akışkan hatları için
uygundur.
Yumuşak tavlanmış bakır borular 20 mm iç çapa kadar soğutucu akışkan hatlarında, eğilme ve
bükülme gerektiğinde, havşa bağlantılarında ve soğutucu akışkan tiplerinin başka bir borunun içinden
geçtiği durumlarda kullanılabilir. 20 mm den büyük çaplarda ve 20 mm altındaki çaplarda sertlik
istendiğinde sert tavlanmış bakır borular kullanılabilir [1].

2. GENEL TASARIM ŞARTLARI
İyi tasarlanmış bir borulama sisteminin sonuçları; ilk yatırım maliyeti, basınç kayıpları ve sistem
emniyeti arasında bir denge sağlanmasıdır. İlk yatırım maliyeti boru çaplarına ve boru tesisat projesini
etkiler. Borulardaki basınç kayıplarının, sistem performansını ve kapasitesini olumsuz etkilemesinden
kaçınmak için, en düşük düzeyde tutulması gerekir. Boru tesisatı sonradan bağlanan tüm sistemlerde
kompresör yağı soğutma sistemine geçer ve sonra geri döner. Tam ve kısmi yük durumlarında yağın
kompresöre dönebilmesi için boru hatlarında minimum hızın sağlanması gerekir. Bu şartların asgari
olarak sağlanması için:




Yatay emme ve basma hatlarında akış hızı 2,5 m/s’den düşük olmamalı
Dikey emme ve basma hattı yükseltilerinde 5 m/s’den düşük olmamalı
Sıvı hattındaki solenoid valflerin açılıp kapanmasında sıvı vuruntusundan korunmak için sıvı
hatlarında hızın 1,5 m/s’yi aşmaması gerekir [2].

Sert çekilmiş bakır borular halokarbon soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. İklimlendirme ve
soğutma (İKS) uygulamaları için K ve L tipleri uygundur. M tipi pek kullanılmaz çünkü boru cidar
kalınlığı çok fazladır. Bakır boruların anma ölçüleri dış çapa göre verilir. Tipik ölçüleri 5/8”, 7/8”, 1-1/8”
gibidir (Tablo 1).
İKS uygulamalarında kullanılacak bakır boruların nemi alınır, içlerine azot doldurulur ve giriş-çıkışları
üretici firma tarafından tapa ile kapatılır (Şekil 1).

Şekil 1. İKS Alanında Kullanılan Bakır Borular
Sert çekilmiş bakır borularda bağlantıları yapmak için dirsek ve Te gibi bağlantı elemanları kullanılır.
Tüm bağlantılar iyi yetişmiş bir teknisyen tarafından oksi-asetilen üfleci ile sert lehim yapılmalıdır. Bu
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işlem yapılırken iç kısımlarda kurum (bakır oksit) oluşmaması için bakır boru içine bir ucu atmosfere
açık şekilde hafif basınçlandırılmış azot verilmelidir. Daha önce bahsedildiği gibi soğutma hatları ilk
yatırım maliyeti ve basınç kayıpları arasındaki dengeye göre seçilirken bu durumda yağı kompresöre
taşıyabilecek minimum akış hızlarını da sağlamalıdır. Basınç kayıpları hesaplanırken tüm bağlantı
elemanlarının kayıpları eşdeğer düz boru uzunluğuna (metre) dönüştürülür. Daha sonra kPa veya bar
değerine dönüştürülür.
Basınç Kaybı ve Sıcaklık Değişimi
Soğutucu akışkan boru içinden geçerken basınç düşmesine maruz kalır ve soğutucu akışkan doyma
sıcaklığı değişir. Doyma sıcaklığı ve basıncındaki bu düşme kompresör performansını olumsuz etkiler.
Uygun soğutma sistemi tasarımı ile bu düşme her hat için 1.1ºC’den daha az olacak şekilde
düzenlenir. Böylelikle bu sıcaklık farkına karşılık gelen kPa cinsinden basınç farkına uygun soğutma
aksesuarları seçilir.
Örnek olarak 88 kW soğutma yapan bir yoğunlaşma ünitesi 7.2ºC doymuş emme hattı sıcaklığındadır.
1.1ºC’lik hat kaybı olduğunu kabul edersek evaporatör 7.2ºC doyma sıcaklığında 88 kW soğutma
yapacak şekilde boyutlandırılacaktır. Tablo–2 yaygın olarak kullanılan çeşitli soğutucu akışkanlar için
basınç düşmesine karşılık basınç ve sıcaklık değişimleri karşılaştırılmalı olarak gösterilmiştir. Örnek
olarak R–22 için 1.1ºC’lik sıcaklık farkında 20.7 kPa basınç kaybı oluşmaktadır. Aynı şekilde R410A’da 20.7 kPa’lık basınç kaybında 0.7ºC’lik sıcaklık farkı oluşmaktadır.
Tablo 1. Bakır Boru Ölçüleri [3]
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Tablo 2. Basınç Kayıplarının Sıcaklık Karşılıkları
Soğutucu
akışkan
R-22
R-407C
R-410A
R-134a

Emme hattı basınç
kaybı
[ºC]
[kPa]
1,1ºC
20,1
1,1ºC
20,1
1,1ºC
31,0
1,1ºC
13,3

Basma hattı basınç
kaybı
[ºC]
[kPa]
0,56
21
0,56
22,8
0,56
32,8
0,56
15,2

Sıvı hattı basınç
kaybı
[ºC]
[kPa]
0,56
21
0,56
24,1
0,56
32,8
0,56
15,2

2.1. Sıvı Hatları
Sıvı hatları kondenser ile evaporatörü bağlar ve soğutucu akışkanı TGV’ye taşır. Soğutucu akışkan
sıvı hattında kaynamaya başlıyorsa basınç kaybı çok yüksek veya yükseklik farkı çok fazladır. Sıvı
hattındaki basınç kaybından dolayı oluşan kaynamayı önlemenin tek yolu soğutucu akışkanı aşırı
soğutmaktır.
Gerçek hat boyutu 1.1ºC ila 1.7ºC’den daha fazla basınç kaybı oluşturmamalıdır. Gerçek basınç kaybı
(kPa) soğutucu akışkana bağlıdır.
Sıvı hatlarının aşırı büyük seçilmesi önerilmez çünkü sistemdeki soğutucu akışkan şarj miktarını artırır.
Bu durum yağ şarj miktarını da etkiler.

Şekil 2. Direkt Genleşmeli Klima Santrali ve Yoğunlaşma Ünitesi
Şekil 2 kondenseri evaporatörün altında göstermektedir. Sıvı soğutucu akışkan kondenserden
evaporatöre doğru çıkarıldığı için soğutucu akışkan basıncı düşecektir. Farklı soğutucu akışkanlar
yüksekliğe bağlı olarak farklı basınç değişimlerine sahiptir. Tablo 3’de farklı soğutucu akışkanlara ait
değerler verilmiştir. Sıvı hattındaki toplam basınç kayıpları sürtünme kayıpları ile yükseltideki sıvı
soğutucu akışkan ağırlığının toplamıdır.
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Tablo 3. Sıvı Hattındaki Yükseltilerde Soğutucu Akışkan Basınç Kayıpları
Soğutucu Akışkan
R-22
R-407C
R-410A
R-134a

Yükseltideki
[kPa/m]

Basınç

Düşümü

11.31
10.63
9.73
11.31

Bu durumda genleşme valfinde yalnızca aşırı soğutulmuş bir soğutucu akışkan kabarcıklaşmaktan
korunur. Şayet kondenser evaporatörden yukarı seviyeye yerleştirilmiş olsaydı ağırlıktan dolayı oluşan
ilave basınç aşırı soğutma olmaksızın sıvı hattında kabarcıklaşmayı önleyecekti.
Genleşme valfindeki aşırı soğutma valfin doğru çalışması için çok önemlidir. Üretici firma
talimatnameleri takip edilmelidir. Şayet bu mümkün değilse TGV girişinde 2.2 ila 3.3ºC aşırı soğutma
uygun olmaktadır.
Sıvı hatlarında çeşitli soğutma elemanları ve aksesuarları yerleştirilmektedir (Şekil 3). İzolasyon valfleri
ve servis çıkışları gereklidir. Genellikle soğutucu akışkanı kondenser ve sıvı hattında toplamak için sıvı
hattında izolasyon valflerinin bulunması istenmektedir.

Şekil 3. Soğutucu Akışkan Aksesuarları
2.2 Emme Hatları
Emme hatları soğutucu akışkan buharını evaporatörden kompresör girişine taşır. Emme hattının
normalden küçük seçilmesi kompresör kapasitesini düşürerek evaporatörde istenen sıcaklığın
sağlandığı düşük basıncın yetersiz olmasına neden olur. Tersine boru çaplarının büyük seçilmesi ilk
yatırım maliyetini artırır ve düşük akış hızı yağın kompresöre yeterli olarak geri dönmesini engeller. Bu
durum özellikle emme hattı yükseltilerinin kullanıldığı durumlarda önemlidir.
Emme hatları en fazla 1.1ºC ila 1.7ºC arasında basınç kaybı olacak şekilde seçilmelidir. Gerçek
basınç kaybı kPa olarak soğutucu akışkana bağlıdır.
Çalışırken emme hattı kızgın soğutucu akışkan ve yağ ile doludur. Yağ borunun alt kısmında,
soğutucu akışkan buharı üst taraftan hareket eder. Sistem durduğunda soğutucu buharı çevre
sıcaklığına bağlı olarak yoğuşabilir. Bu durum sistem tekrar çalıştığında kompresöre sıvı
sürüklenmesine neden olur.
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Yağ dönüşünü sağlamak için soğutucu akışkan hatları akış yönüne doğru (10 mm/m) eğim verilmelidir.
Evaporatör bağlantılarına ayrı bir özen gösterilmelidir. Özellikle bekleme anında evaporatörde büyük
miktarda yoğunlaşmış soğutucu akışkan bulunabilir. Kompresöre sıvı sürüklenmesini en aza indirmek
için evaporatör emme hattından yağ cepleriyle izole edilmelidir.

Şekil 4. Uzak Mesafedeki Evaporatörler İçin Borulama Detayı
2.3 Basma Hatları
Basma gaz hatları (sıklıkla sıcak gaz hattı olarak anılır) kompresörde basılan soğutucu akışkanı
kondenser girişine taşır. Düşük çaplı basma hatları kompresör basma kapasitesini azaltır ve onun işini
artırır. Basma boru hattının gereğinden büyük seçilmesi ilk yatırım maliyetini artırır, yağın kompresör
kafasına geri dönmesine neden olur.
Basma boru hatları en fazla 1.1ºC ila 1.7ºC arasında basınç kaybı olacak şekilde seçilmelidir. Gerçek
basınç kaybı kPa olarak soğutucu akışkana bağlıdır.
2.3.1 Basma Hattı Borulama Detayları
Basma hatları hem soğutucu akışkan buharını hem de yağı taşır. Bekleme (durma) konumunda
soğutucu akışkan yoğunlaşacağından boru hattı kompresöre sıvı dönmeyecek şekilde tasarlanması
gerekir. Yükseltilerin alt kısmına yerleştirilen yağ tuzakları sayesinde bekleme anında yağın
kompresöre geri gelemeyip burada toplanması sağlanır. Uygun boyutlandırılmış yükseltilerde ara yağ
cepleri gereksizdir ve basınç kayıplarını artırır. Basma hatları kondensere doğru 10.4 mm/m eğimde
yapılmalıdır (Şekil 5).
Herhangi bir durumda kondenser kompresörden yükseğe yerleştirilirse kondenser girişine çek valf
konularak durma anında kompresöre sıvı dönmesi engellenmiş olur. Bazı durumlarda basma hattına
yerleştirilen susturucunun yağın kompresöre dönüşünü engellemesi için yatay ve akış yönüne doğru
eğimli olarak kompresöre yakın yerleştirilmesi gerekir.
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Şekil 5. Basma Hattı Borulama Detayları
2.3.1.1. Çoklu Evaporatör Bağlantıları
Birçok iklimlendirme uygulamalarında bir soğutma devresine tek bir evaporatör bağlanırken çoklu
evaporatörlerde bağlanabilmektedir. Şekil 6 tek bir yoğunlaşma ünitesine iki adet doğrudan genleşmeli
(DX) evaporatör bağlantısını göstermektedir. Her evaporatör kendi solenoid ve termostatik genleşme
valfine sahiptir. Her dağıtıcı için ayrı bir termostatik valf bulunmalıdır. Bireysel solenoid valfler her bir
evaporatörün bağımsız çalışmasına (kapasite kontrolü) olanak verir. Tek bir solenoid valfle her iki
evaporatör de birlikte bağlanabilir. Bu durumda her iki evaporatör de aynı anda çalışacaktır.
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Şekil 6. Bir Soğutma Sisteminde Çoklu Evaporatör Uygulaması

3. SOĞUTUCU AKIŞKAN HATLARININ BOYUTLANDIRILMASI
3.1 Soğutucu akışkan kapasite tabloları
Yaygın olarak kullanılan soğutucu akışkanların boru boyutları Ek 1’den Ek 5’e kadar verilmiştir. Bu
tablolarda emme, basma ve sıvı hatları verilmiştir. Emme ve basma hatları için veriler 0.28, 0.56 ve
1.7C doymuş emme hattı sıcaklık değişimine (basınç kaybına) göre verilmiştir. Sıvı hatları ise 0.56C
doyma sıcaklık değişimi için verilmiştir.
Tablo verileri 40C yoğunlaşma sıcaklıklarına göre verilmiş olup (su soğutmalı gruplara uygun olarak)
diğer hava soğutmalı kondenserler (50 ve 55C için) için düzeltme katsayıları verilmiştir. Tablolar aynı
zamanda 30.5 m eşdeğer uzunluğa göre verilmiş olup gerçek basınç kaybı ile nasıl hesap yapılacağı
dipnotlarda açıklanmıştır.
3.2 Soğutma Hatları İçin Eşdeğer Boru Boyları
Soğutma hatlarında her bir bağlantı elemanı için ayrı ayrı hesaplama yapmak bazen işleri zorlaştırır.
Bu durumda her bir bağlantı elemanının eşdeğer düz boru boyu olarak hesaba katılması daha pratiklik
kazandırır. Tablo 4 ve Tablo 5’de eşdeğer boru boylarının hesaplanması için gerekli bilgi verilmiştir.
Gerçek boru boyu hesaplandıktan sonra her bir bağlantı elemanının eşdeğer uzunluğu toplam değere
eklenir. Örnek olarak 7/8” bakır dirseğin eşdeğer boru boyu 0.43 m’dir.
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3.3 Alternatif Soğutucu Akışkanlar İçin Kapasiteye Bağlı Boru Çaplarının Belirlenmesi
Özellikle Türkçe soğutma tasarım kitaplarında halâ R–12, R–22 ve R–502 gibi soğutucu akışkanlara
ait boru çapı seçim tabloları bulunmaktadır. Güncel yabancı literatür taranacak olursa şu an alternatif
olarak sunulan R-404A, R-410A ve R-407C gibi bazı soğutucu akışkanlara ait boru seçim tablolarının
bulunduğu görülecektir. Ancak R-417A, R-422D, R-507A ve R–744 (CO 2 ) gibi bazı alternatif soğutucu
akışkanların tabloları henüz literatüre girmemiştir.
Bu çalışmada kapasiteye bağlı bazı alternatif soğutucu akışkanlar için boru çapı seçim tabloları
oluşturulmuştur. Bu amaçla bu alanda mevcut güncel literatür taranmış, Solkane ve CoolPack gibi
yazılımlardan faydalanılmıştır. Yoğunlaşma sıcaklığı 45 C kabul edilmiş, buharlaşma sıcaklığı olarak 20C, -10C, 0C ve +5C sıcaklıkları için boru çapları hesabı yapılmıştır. Tek kademeli standart
soğutma çevriminde 6 K aşırı soğutma, 8 K kızgınlık; emme, basma ve sıvı hatlarında 0,1 bar (10 kPa)
basınç kaybı kabulü yapılmıştır. Daha farklı yoğunlaşma sıcaklıkları için çarpım değerleri verilmiştir.
Tablo 4. Bağlantı Elemanları İçin Eşdeğer Boru Boyları (metre) [7]
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Tablo 5. Valfler ve Boru Aksesuarları İçin Eşdeğer Boru Boyları (metre) [7]

3.3 Sıvı Hattı Boru Çaplarının Hesaplanması
Verilenler:







Soğutucu akışkan tipi: R-410A
Boru malzemesi: Bakır boru (L tipi)
Evaporatör buharlaşma sıcaklığı: 4.4 C
Kondenser yoğunlaşma sıcaklığı: 48.9 C
Soğutma kapasitesi: 211 kW
Evaporatör kondenserden 6.1 m yüksektedir.

1. Adım: Eşdeğer Boru Boyunun Hesaplanması:

Şekil 7. Boru Çapı Hesaplanacak Direkt Genleşmeli Klima Santrali ve Dış Ünitesi
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Sıvı hattı aşağıdaki elemanlardan oluşmaktadır:






Bakır boru boyu: 6.7 m
7 adet uzun radyüslü dirsek
1 adet filtre-kurutucu
1 adet gözetleme camı
1 adet solenoid valf

Bu bağlantı elemanları (aksesuar) için Tablo 4 ve Tablo 5 yardımıyla eşdeğer boru boyları bulunur:
ELEMAN
Uzun radyüslü dirsek
Filtre-kurutucu
Gözetleme camı
Solenoid valf
Düz boru
TOPLAM

ADEDİ
7
1
1
1
1

BOYU
0.7 m
10.70 m
0.76 m
11.58 m
6.7 m

TOPLAM
4.90 m
10.70 m
0.76 m
11.58 m
6.70 m
34.64 m

2. Adım: Boru Çapının Hesaplanması:
211 kW soğutma kapasitesi ve R-410A sıvı hattı için Tablo 7 incelendiğinde 299.6 kW soğutma
kapasitesine uygun 35 mm boru çapı seçilir. Tablo şartlarının tasarım şartlarından farklı olduğuna
dikkat edin.
3. Adım: Gerçek Sıcaklık Farkının Hesaplanması:
Gerçek sıcaklık farkı Tablo 7’nin altındaki notlar bölümünün 4. maddesinde şu formülle verilmiştir:

t gerçek

 Gerçek Le Gerçek kapasite 

 Tablo t 
x
 Tablo Le Tablo kapasitesi 

t gerçek

 34.64 211 
x
 2

 30.48 299.6 

1.8

1 .8

 1.34C

4. Adım: Gerçek Boru Basınç Kaybının Bulunması:
Tablo 8’e göre 100 feet (30.48 m) standart eşdeğer boy için 1179 Pa/m basınç kaybı mevcuttur.
Gerçek eşdeğer boru boyu için:

 Tgerçek
Pgerçek  Ptablo 
 Ttablo


1.34 
  1179
  790 Pa / m
 2 


5. Adım: Toplam Basınç Kaybının Hesaplanması:
Toplam basınç kaybını hesaplamak için Tablo 3’ten R-410A için yükseltilerde 9.73 kPa/m değeri alınır.
Mevcut yükseklik farkının 6.1 m olduğu bilindiğine göre:

 Psoğoğutu akıkışk
Pyükselti  Yükselti boyu
m



9.73 
  6.1
  59.35 kPa
 m 


Toplam Basınç Kaybı= Gerçek basınç kaybı + Yükselti basınç kaybı
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Toplam Basınç Kaybı= 0.79 +59.35 =60.14 kPa
6. Adım: Termostatik Genleşme Valfi Girişinde Doyma Basıncının Belirlenmesi:
R-410A için yoğunlaşma sıcaklığındaki doyma basıncı; t d =48.9C için P y =29.86 bar bulunur.
Doyma Basıncı(TGV girişinde) =Kondenser doyma basıncı – toplam basınç düşümü
Doyma Basıncı(TGV girişinde)= 29860 kPa – 60.14 =29799.86 kPa bulunur.
7. Adım: Termostatik Genleşme Valfi Girişinde Doyma Sıcaklığının Bulunması:
Valf girişindeki basınç 29.799 bar için t d =48.8 C bulunur.
8. Adım: Termostatik Genleşme Valfi Girişi İçin Aşırı Soğutmanın Bulunması:
Aşırı soğutma=Geçek doyma sıcaklığı – valf girişindeki doyma sıcaklığı
Aşırı soğutma= 48.9C -48.8C =0.1 C
9. Adım: Uygun çalışma için gerekli aşırı soğutmanın bulunması:
0.1C aşırı soğutma miktarı sıvı hattı için yetersizdir. Her an termostatik valf girişinde kabarcıklanma
başlayıp valfin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Bundan dolayı ilave aşırı soğutma yapmak 2.2 C
ilave aşırı soğutma yapmak gerekir.
Gerekli aşırı soğutma = Termostatik valf girişindeki aşırı soğutma +Minimum sistem sıcaklığı
Gerekli aşırı soğutma = 0.1+2.2 =2.3 C bulunur.
Tablo 6. R-134a İçin Boru Hattı Kapasiteleri (kW) [8]

NOT: Tablo 6 +40C yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Farklı yoğunlaşma sıcaklıkları için
kapasite değerleri aşağıdaki düzeltme faktörleri ile çarpılmalıdır:
Yoğunlaşma sıcaklığı (C)
20
30
50

Emme hattı
1.239
1.120
0.888

Basma hattı
0.682
0.856
1.110
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NOTLAR:

p =basınç düşümü [Pa/m]
2. t =doyma sıcaklığına karşılık sıcaklık düşmesi [K/m]
1.

3. Farklı doyma sıcaklık farkları ve eşdeğer boru boyları için hat kapasitesi şu şekilde hesaplanır:

 Tablo Le Gerçek kapasite 

x
Hat kapasitesi  Tablo kapasitesi 
 Gerçek Le Tablo kapasitesi 

0.55

4. Farklı kapasiteler ve eşdeğer boru boyları için gerçek sıcaklık farkı şu şekilde hesaplanır:

 Gerçek Le Gerçek kapasite 

t  Tablo t 
x
Tablo
kapasitesi
Tablo
L
e



1.8

Tablo 7. R-410A İçin Boru Hattı Kapasiteleri (kW) [8]

Not: Tablo 7 +40C yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Farklı yoğunlaşma sıcaklıkları için
kapasite değerleri aşağıdaki düzeltme faktörleri ile çarpılmalıdır:
Yoğunlaşma sıcaklığı
(C)
20
30
50

Emme hattı

Basma hattı

1.238
1.122
0.867

0.657
0.866
1.117

NOTLAR:

p =basınç düşümü [Pa/m]
2. t =doyma sıcaklığına karşılık sıcaklık düşmesi [K/m]
1.

3. Farklı doyma sıcaklık farkları ve eşdeğer boru boyları için hat kapasitesi şu şekilde hesaplanır:

 Tablo Le Gerçek kapasite 

x
Hat kapasitesi  Tablo kapasitesi 
 Gerçek Le Tablo kapasitesi 

0.55

4. Farklı kapasiteler ve eşdeğer boru boyları için gerçek sıcaklık farkı şu şekilde hesaplanır:
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1.8

Tablo 8. R-407C İçin Boru Hattı Kapasiteleri (kW) [8]

Not: Tablo 8 +40C yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Farklı yoğunlaşma sıcaklıkları için
kapasite değerleri aşağıdaki düzeltme faktörleri ile çarpılmalıdır:
Yoğunlaşma sıcaklığı
(C)
20
30
50

Emme hattı

Basma hattı

1.202
1.103
0.891

0.605
0.845
1.133

NOTLAR:

p =basınç düşümü [Pa/m]
2. t =doyma sıcaklığına karşılık sıcaklık düşmesi [K/m]
1.

3. Farklı doyma sıcaklık farkları ve eşdeğer boru boyları için hat kapasitesi şu şekilde hesaplanır:

 Tablo Le Gerçek kapasite 

x
Hat kapasitesi  Tablo kapasitesi 
Tablo
kapasitesi
Gerçek
L
e



0.55

4. Farklı kapasiteler ve eşdeğer boru boyları için gerçek sıcaklık farkı şu şekilde hesaplanır:

 Gerçek Le Gerçek kapasite 

t  Tablo t 
x
 Tablo Le Tablo kapasitesi 

1.8
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Tablo 9. R-134a Emme Hattı Yükseltileri İçin Minimum Kapasite (kW) [8]

Not: Tablo değerleri +40C yoğunlaşma sıcaklığı için verilmiştir. Farklı sıvı hattı sıcaklıkları için
kapasite değerleri aşağıdaki düzeltme değerleri ile çarpılmalıdır:

20
1.2

Sıvı hattı sıcaklığı (C)
30
1.10

50
0.89

Tablo 10. R-134a Basma Hattı Yükseltileri İçin Minimum Kapasite (kW) [8]

Not: Tablodaki soğutma kapasiteleri -5C buharlaşma sıcaklığına göre temellenmiştir. Farklı
buharlaşma sıcaklıkları için kapasite değerleri aşağıdaki değerleri ile çarpılmalıdır:

0
1.02

Sıvı hattı sıcaklığı (C)
5
1.04

10
1.06
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Tablo 11. R-410A Emme Hattı Yükseltileri İçin Minimum Kapasite (kW) [8]

Tablodaki soğutma kapasiteleri 32C sıvı hattı sıcaklığına göre temellenmiştir. Farklı sıvı hattı
sıcaklıkları için kapasite değerleri aşağıdaki değerleri ile çarpılmalıdır:

Tablo 12. R-410A Basma Hattı Yükseltileri İçin Minimum Kapasite (kW) [8]

Not: Tablodaki soğutma kapasiteleri 4C emme hattı sıcaklığına ve 10C kızgınlık değerine göre
temellenmiştir. Farklı emme hattı sıcaklıkları ve kızgınlık değerleri için kapasite değerleri aşağıdaki
değerleri ile çarpılmalıdır:
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Tablo 13. R-407C Emme Hattı Yükseltileri İçin Minimum Kapasite (kW) [8]

Not: Tablodaki soğutma kapasiteleri 32C sıvı hattı sıcaklığına göre temellenmiştir. Farklı sıvı hattı
sıcaklıkları için kapasite değerleri aşağıdaki değerleri ile çarpılmalıdır:

Tablo 14. R-407C Basma Hattı Yükseltileri İçin Minimum Kapasite (kW) [8]

Not: Tablodaki soğutma kapasiteleri 4C emme hattı sıcaklığına ve 10 C kızgınlık değerine göre
temellenmiştir. Farklı emme hattı sıcaklıkları ve kızgınlık değerleri için kapasite değerleri aşağıdaki
değerleri ile çarpılmalıdır:
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Tablo 14. R-134a İçin Boru İç Çapları (T c =45ºC)
Soğutma
kapasitesi
[kW]

0.5

1

2

4

6

8

10

15

20

25

Buhar.
Sıcak.
T e [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5

7,51

4,98

3,35

0

8,05

5,03

3,38

-10

9,35

5,14

3,43

-20

11,01

5,25

5

9,72

6,46

0

10,43

6,52

Soğutma
kapasitesi
[kW]

Buhar.
Sıcak.
T e [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5

35,00

23,34

15,29

0

37,53

23,56

15,40

-10

43,53

24,05

15,65

3,49

-20

51,19

24,59

15,91

4,32

5

39,04

26,04

17,03

4,36

0

41,85

26,29

17,16

30

40

-10

12,11

6,66

4,42

-10

48,54

26,83

17,43

-20

14,25

6,81

4,50

-20

57,08

27,43

17,73

5

12,60

8,38

5,58

5

42,49

28,34

18,52

0

13,52

8,46

5,62

0

45,55

28,62

18,61

-10

15,69

8,64

5,71

-10

52,82

29,21

18,95

-20

18,47

8,83

5,81

-20

62,11

29,86

19,28

5

16,35

10,88

7,21

5

45,54

30,38

19,83
19,98

0

17,54

10,99

7,27

-10

20,35

11,21

7,38

-20

23,95

11,46

5

19,05

0

20,43

50

0

48,81

30,67

-10

56,61

31,30

20,30

7,51

-20

66,56

32,01

20,64

12,68

8,39

5

48,28

32,22

21,01

12,80

8,45

0

51,76

32,53

21,17

60

70

-10

23,71

13,07

8,58

-10

60,02

33,20

21,51

-20

27,89

13,36

8,73

-20

70,56

33,94

21,87

5

21,23

14,14

9,33

5

50,80

33,90

22,09

0

22,77

14,28

9,40

-10

26,42

14,57

9,55

0

54,45

34,23

22,26

-10

63,14

34,93

22,61

-20

31,08

14,90

5

23,10

15,39

9,71

-20

74,23

35,72

23,00

10,14

5

53,13

35,46

0

24,77

15,53

10,22

23,09

0

56,94

35,80

23,27

80

90

-10

28,74

15,85

10,38

-10

66,03

36,54

23,64

-20

33,81

16,21

10,55

-20

77,63

37,36

24,04

5

26,92

17,94

11,80

5

55,30

36,91

24,03

0

28,87

18,11

11,89

0

59,27

37,27

24,21

-10

33,49

18,49

12,07

-10

68,73

38,03

24,60

-20

39,39

18,90

12,28

-20

80,79

38,89

25,02

5

30,02

20,01

13,14

5

59,27

39,57

25,73

0

32,18

20,20

13,23

-10

37,33

20,62

13,44

-20

43,91

21,08

5

32,67

0

35,02

100

0

63,53

39,95

25,93

-10

73,66

40,77

26,34

13,67

-20

86,59

41,69

26,80

21,78

14,28

5

64,53

43,09

27,99

21,99

14,39

0

69,17

43,50

28,20

-10

40,62

22,44

14,62

-20

47,78

22,94

14,86

120

150

-10

80,19

44,40

28,66

-20

94,26

45,40

29,15

Not: Tablo 14 +45C yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Farklı yoğunlaşma sıcaklıkları için
kapasite değerleri aşağıdaki düzeltme faktörleri ile çarpılmalıdır:
Emme hattı
Basma hattı
Yoğunlaşma sıcaklığı (C)
30
1.180
0.762
50
0.944
1.055
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Tablo 15. R-404A İçin Boru İç Çapları (Tc=45ºC)
Soğutma
kapasitesi
[kW]

0.5

1

2

4

6

8

10

15

20

25

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

6,35
6,76
7,74
8,97
8,23
8,77
10,04
11,62
10,68
11,38
13,02
15,08
13,87
14,78
16,90
19,57
16,16
17,22
19,70
22,81
18,02
19,20
21,96
25,42
19,61
20,89
23,90
27,66
22,87
24,36
27,87
32,25
25,51
27,18
31,08
35,97
27,77
29,58
33,82
39,14

4,39
4,44
4,54
4,66
5,70
5,76
5,89
6,04
7,40
7,48
7,65
7,84
9,61
9,71
9,94
10,19
11,21
11,33
11,59
11,88
12,50
12,53
12,92
13,25
13,60
13,75
14,06
14,42
15,87
16,04
16,40
16,82
17,70
17,89
18,30
18,77
19,27
19,47
19,92
20,43

3,38
3,41
3,47
3,54
4,37
4,41
4,49
4,48
5,65
5,70
5,81
5,92
7,32
7,38
7,52
7,67
8,52
8,59
8,75
8,93
9,49
9,57
9,74
9,94
10,31
10,40
10,59
10,81
12,01
12,11
12,33
12,59
13,38
13,49
13,74
14,03
14,55
14,67
14,95
15,25

Soğutma
kapasitesi
[kW]

30

40

50

60

70

80

90

100

120

150

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

29,76
31,70
36,25
41,95
33,20
35,37
40,44
46,79
36,15
38,50
44,02
50,93
38,75
41,27
47,19
54,59
41,09
43,77
50,04
57,89
43,24
46,05
52,65
60,91
45,23
48,17
55,07
63,70
47,07
50,15
57,33
66,31
50,48
53,76
61,45
71,09
54,97
58,54
66,92
77,40

20,66
20,88
21,36
21,90
23,05
23,09
23,83
24,44
25,10
25,36
25,95
26,61
26,91
27,19
27,82
28,53
28,54
28,84
29,50
30,26
30,03
30,35
31,05
31,84
31,41
31,75
32,48
33,31
32,71
33,05
33,81
34,68
35,07
35,44
36,25
37,18
38,19
38,60
39,49
40,50

15,58
15,72
16,01
16,34
17,37
17,52
17,84
18,21
18,90
19,06
19,41
19,81
20,24
20,41
20,80
21,22
21,46
21,64
22,04
22,50
22,57
22,76
23,18
23,66
23,59
23,80
24,24
24,74
24,55
24,76
25,23
25,75
26,31
26,53
27,03
25,59
28,63
28,87
29,41
30,02

Not: Tablo 15 +45C yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Farklı yoğunlaşma sıcaklıkları için
kapasite değerleri aşağıdaki düzeltme faktörleri ile çarpılmalıdır:
Yoğunlaşma sıcaklığı (C)
30
50

Emme hattı
1.165
0.955

Basma hattı
0.82
1.055
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Tablo 16. R-407C İçin Boru İç Çapları (Tc=45ºC)
Soğutma
kapasitesi
[kW]

0.5

1

2

4

6

8

10

15

20

25

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

6,26
6,69
7,70
8,99
8,11
8,67
9,98
11,64
10,52
11,24
12,93
15,08
13,65
14,58
16,78
19,57
15,90
16,99
19,55
22,79
17,73
18,93
21,79
25,40
19,28
20,60
23,70
27,63
22,48
24,01
27,62
32,19
25,07
26,77
30,80
35,89
27,28
29,13
33,51
39,05

4,24
4,28
4,37
4,46
5,50
5,55
5,66
5,78
7,14
7,20
7,34
7,50
9,27
9,35
9,53
9,73
10,80
10,90
11,11
11,35
12,04
12,15
12,39
12,65
13,10
13,22
13,48
13,76
15,28
15,42
15,72
16,05
17,04
17,19
17,53
17,90
18,55
18,71
19,08
19,48

2,96
2,97
3,01
3,05
3,81
3,84
3,88
3,93
4,93
4,95
5,02
5,08
6,37
6,41
6,49
6,57
7,41
7,45
7,54
7,64
8,25
8,29
8,40
8,51
8,96
9,01
9,13
9,25
10,43
10,49
10,62
10,76
11,62
11,68
11,83
11,99
12,63
12,70
12,86
13,03

Soğutma
kapasitesi
[kW]

30

40

50

60

70

80

90

100

120

150

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

29,23
31,22
35,91
41,84
32,61
34,82
40,05
46,66
35,67
37,90
43,59
50,78
38,04
40,62
46,71
54,42
40,34
43,07
49,53
57,70
42,44
45,32
52,11
60,70
44,49
47,39
54,49
63,48
45,20
49,33
56,72
66,07
49,53
52,88
60,80
70,81
53,92
57,57
66,19
77,09

19,88
20,06
20,45
20,88
22,18
22,38
22,81
23,29
24,14
24,36
24,83
25,36
25,88
26,11
26,62
27,18
27,44
27,69
28,23
28,82
28,88
29,14
29,70
30,33
30,20
30,47
31,07
31,72
31,44
31,72
32,34
33,02
33,71
34,01
34,67
35,40
36,71
37,04
37,75
38,55

13,52
13,60
13,77
13,95
15,07
15,15
15,34
15,55
16,38
16,48
16,68
16,91
17,55
17,65
17,87
18,11
18,60
18,70
18,94
19,19
19,56
19,67
19,91
20,18
20,44
20,56
20,82
21,10
21,27
21,40
21,66
21,96
22,79
22,92
23,20
23,52
24,79
24,93
25,24
25,59

Not: Tablo 16 +45C yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Farklı yoğunlaşma sıcaklıkları için
kapasite değerleri aşağıdaki düzeltme faktörleri ile çarpılmalıdır:
Yoğunlaşma sıcaklığı (C)
30
50

Emme hattı
1.152
0.945

Basma hattı
0.767
1.066
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Tablo 17. R-410A İçin Boru İç Çapları (Tc=45ºC)
Soğutma
kapasitesi
[kW]

0.5

1

2

4

6

8

10

15

20

25

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

5,28
5,60
6,35
7,28
6,84
7,25
8,23
9,43
8,87
9,41
10,67
12,23
11,52
12,21
13,84
15,87
13,42
14,23
16,13
18,49
14,96
15,87
17,98
20,61
16,28
17,26
19,56
22,42
18,98
20,13
22,81
26,13
21,17
22,45
25,43
29,14
23,04
24,43
27,68
31,71

3,73
3,76
3,83
3,91
4,84
4,88
4,97
5,07
6,28
6,33
6,45
6,58
8,15
8,22
8,37
8,54
9,50
9,58
9,76
9,95
10,60
10,69
10,88
11,10
11,53
11,63
11,84
12,08
13,45
13,56
13,81
14,08
15,00
15,13
15,40
15,71
16,33
16,46
16,76
17,10

2,79
2,80
2,83
2,86
3,61
3,62
3,65
3,69
4,67
4,69
4,73
4,77
6,04
6,06
6,12
6,18
7,03
7,06
7,13
7,19
7,83
7,86
7,92
8,00
8,51
8,54
8,62
8,70
9,91
9,94
10,03
10,13
11,04
11,08
11,18
11,29
12,00
12,05
12,15
12,28

Soğutma
kapasitesi
[kW]

30

40

50

60

70

80

90

100

120

150

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

24,69
26,18
29,66
33,98
27,54
29,21
33,08
37,90
29,98
31,79
36,01
41,25
32,14
34,08
38,60
44,21
34,08
36,14
40,93
46,87
35,86
38,02
43,06
49,32
37,51
39,77
45,04
51,58
39,04
41,40
46,38
53,69
41,86
44,38
50,25
57,55
45,58
48,32
54,72
62,65

17,50
17,65
17,97
18,32
19,52
19,69
20,04
20,44
21,26
21,43
21,82
22,26
22,78
22,98
23,39
23,86
24,16
24,37
24,81
25,30
25,43
25,64
26,10
26,62
26,60
26,82
27,30
27,84
27,69
27,92
28,42
28,99
29,68
29,93
30,47
31,08
32,33
32,60
33,18
33,84

12,86
12,91
13,02
13,15
14,33
14,38
14,51
14,65
15,59
15,64
15,78
15,94
16,70
16,76
16,91
17,08
17,70
17,76
17,92
18,10
18,61
18,68
18,85
19,04
19,46
19,53
19,70
19,90
20,25
20,33
20,51
20,71
21,70
21,78
21,97
22,19
23,61
23,70
23,91
24,15

Not: Tablo 17 +45C yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Farklı yoğunlaşma sıcaklıkları için
kapasite değerleri aşağıdaki düzeltme faktörleri ile çarpılmalıdır:
Yoğunlaşma sıcaklığı (C)
30
50

Emme hattı
1.174
0.933

Basma hattı
0.81
1.059
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Tablo 18. R-422D İçin Boru İç Çapları (Tc=45ºC)
Soğutma
kapasitesi
[kW]

0.5

1

2

4

6

8

10

15

20

25

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

4,23
4,50
5,19
6,07
6,02
6,41
7,40
8,64
8,53
9,10
9,67
12,25
12,12
12,91
14,89
17,39
14,89
15,87
18,30
21,32
17,21
18,33
21,14
24,65
19,25
20,53
23,67
27,57
23,64
25,17
29,05
33,83
27,33
29,13
33,58
39,09
30,58
32,59
37,57
43,75

2,86
2,88
2,94
3,01
4,08
4,10
4,20
4,29
5,79
5,83
5,95
6,09
8,23
8,28
8,45
8,64
10,11
10,19
10,40
10,62
11,68
11,76
12,02
12,27
13,08
13,17
13,46
13,73
16,07
16,16
16,53
16,87
18,57
18,70
19,11
19,49
20,79
20,93
21,39
21,82

2,00
2,00
2,03
2,06
2,83
2,84
2,88
2,92
4,00
4,01
4,07
4,13
5,66
5,68
5,76
5,84
6,94
6,96
7,06
7,15
8,01
8,03
8,15
8,26
8,95
8,98
9,12
9,23
10,97
11,00
11,17
11,31
12,67
12,71
12,90
13,06
14,16
14,21
14,42
14,60

Soğutma
kapasitesi
[kW]

30

40

50

60

70

80

90

100

120

150

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

33,53
35,71
41,20
47,98
38,75
41,30
47,62
55,42
43,61
46,20
53,28
62,01
47,55
50,65
58,39
68,00
51,40
54,74
63,10
73,48
54,98
58,56
67,52
78,59
58,48
62,14
71,60
83,36
60,20
65,51
75,52
87,88
67,43
71,82
82,81
96,34
75,47
80,36
92,65
107,78

22,80
22,95
23,46
23,94
26,35
26,54
27,12
27,66
29,52
29,69
30,35
30,96
32,35
32,55
33,27
33,96
34,96
35,19
35,96
36,70
37,41
37,65
38,48
39,27
39,70
39,95
40,82
41,65
41,87
42,12
43,06
43,92
45,89
46,19
47,22
48,16
51,38
51,70
52,84
53,90

15,51
15,56
15,80
16,00
17,91
17,97
18,24
18,47
20,03
20,09
20,39
20,65
21,94
22,01
22,34
22,63
23,70
23,77
24,13
24,44
25,34
25,42
25,80
26,13
26,87
26,96
27,36
27,71
28,33
28,42
28,84
29,21
31,03
31,13
31,60
32,00
34,70
34,80
35,33
35,78

Not: Tablo 18 +45C yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Farklı yoğunlaşma sıcaklıkları için
kapasite değerleri aşağıdaki düzeltme faktörleri ile çarpılmalıdır:
Yoğunlaşma sıcaklığı (C)
30
50

Emme hattı
1.172
0.963

Basma hattı
0.810
1.065
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Tablo 19. R-507A İçin Boru İç Çapları (Tc=45ºC)
Soğutma
kapasitesi
[kW]

0.5

1

2

4

6

8

10

15

20

25

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

6,33
6,75
7,72
8,93
8,21
8,75
10,00
11,57
10,65
11,35
12,98
15,02
13,84
14,74
16,85
19,49
16,13
17,18
19,64
22,72
17,98
19,15
21,90
25,32
19,57
20,84
23,82
27,55
22,82
24,31
27,78
32,13
25,46
27,11
30,98
35,83
27,71
29,51
33,72
38,99

4,39
4,44
4,54
4,66
5,70
5,76
5,82
6,04
7,40
7,47
7,65
7,85
9,61
9,71
9,94
10,20
11,20
11,32
11,59
11,89
12,49
12,63
12,92
13,26
13,60
13,74
14,07
14,43
15,86
16,03
16,41
16,84
17,70
17,89
18,30
18,78
19,27
19,47
19,93
20,45

3,41
3,44
3,51
3,58
4,41
4,45
4,53
4;62
5,70
5,75
5,86
5,98
7,38
7,45
7,59
7,75
8,59
8,67
8,83
9,02
9,57
9,65
9,84
10,04
10,41
10,50
10,70
10,92
12,12
12,22
12,46
12,72
13,50
13,62
13,88
14,17
14,68
14,81
15,09
15,41

Soğutma
kapasitesi
[kW]

30

40

50

60

70

80

90

100

120

150

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

29,70
31,63
36,14
41,79
33,14
35,29
40,32
46,61
36,08
38,41
43,89
50,74
38,67
41,18
47,05
54,39
41,01
43,67
49,89
57,68
43,16
45,95
52,50
60,68
45,14
48,06
54,91
63,47
46,99
50,04
57,16
66,07
50,38
53,64
61,28
70,83
54,86
58,41
66,73
77,12

20,65
20,87
21,36
21,92
23,04
23,29
23,84
24,46
25,09
25,36
25,96
26,63
26,90
27,19
27,83
28,55
28,53
28,84
29,51
30,28
30,02
30,35
31,06
31,87
31,41
31,74
32,49
33,34
32,70
33,05
33,82
34,71
35,06
35,44
36,27
37,21
38,18
38,59
39,50
40,53

15,73
15,86
16,17
16,51
17,53
17,68
18,02
18,40
19,07
19,24
19,61
20,02
20,43
20,61
21,00
21,45
21,65
21,84
22,26
22,74
22,78
22,98
23,42
23,92
23,81
24,02
24,48
25,01
24,78
25,00
25,48
26,02
26,55
26,79
27,30
27,88
28,90
29,15
29,71
30,35

Not: Tablo 19 +45C yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Farklı yoğunlaşma sıcaklıkları için
kapasite değerleri aşağıdaki düzeltme faktörleri ile çarpılmalıdır:
Yoğunlaşma sıcaklığı (C)
30
50

Emme hattı
1.078
0.968

Basma hattı
0.915
1.02
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Tablo 20. R–744 (CO2) Kritik Üstü Çevrim İçin Boru İç Çapları (Tc=45ºC)
Soğutma
kapasitesi
[kW]

0.5

1

2

4

6

8

10

15

20

25

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

2,0
2,1
2,4
2,8
2,8
3,0
3,4
4,0
3,9
4,2
4,8
5,6
5,6
5,9
6,8
7,9
6,8
7,3
8,4
9,7
7,9
8,4
9,6
11,2
8,8
9,4
10,8
12,5
10,8
11,5
13,2
15,4
12,4
13,3
15,3
17,7
13,9
14,9
17,1
19,8

1,3
1,3
1,3
1,4
1,8
1,8
1,9
1,9
2,5
2,6
2,6
2,7
3,6
3,6
3,7
3,9
4,4
4,4
4,6
4,7
5,1
5,1
5,3
5,5
5,7
5,7
5,9
6,1
6,9
7,0
7,2
7,5
8,0
8,1
8,4
8,7
8,9
9,1
9,3
9,7

1,0
1,0
1,0
1,0
1,4
1,4
1,4
1,4
2,0
2,0
2,0
1,9
2,8
2,8
2,8
2,8
3,4
3,4
3,4
3,4
4,0
3,9
3,9
3,9
4,4
4,4
4,4
4,4
5,4
5,4
5,3
5,3
6,2
6,2
6,2
6,2
7,0
6,9
6,9
6,9

Soğutma
kapasitesi
[kW]

30

40

50

60

70

80

90

100

120

150

Buhar.
Sıcak.
Te [ºC]

Emme
Hattı
[mm]

Basma
hattı
[mm]

Sıvı
hattı
[mm]

5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20
5
0
-10
-20

15,2
16,3
18,7
21,7
17,6
18,8
21,6
25,1
19,6
21,0
24,1
28,1
21,5
23,0
26,4
30,7
23,2
24,8
28,5
33,2
24,9
26,5
30,5
35,5
26,4
28,1
32,4
37,6
27,8
29,7
34,1
39,7
30,4
32,5
37,4
43,5
34,0
36,3
41,8
48,6

9,8
9,9
10,2
10,6
11,3
11,5
11,8
12,2
12,6
12,8
13,2
13,7
13,8
14,0
14,5
15,0
14,9
15,2
15,6
16,2
16,0
16,2
16,7
17,3
17,0
17,2
17,7
18,4
17,9
18,1
18,7
19,4
19,6
19,9
20,5
21,2
21,9
22,2
22,9
23,7

7,6
7,6
7,6
7,5
8,8
8,8
8,7
8,7
9,9
9,8
9,8
9,7
10,8
10,8
10,7
10,7
11,7
11,6
11,5
11,5
12,5
12,4
12,3
12,3
13,2
13,2
13,1
13,1
14,0
13,9
13,8
13,8
15,3
15,2
15,1
15,1
17,1
17,0
16,9
16,9

Not: Tablo 20 +45C yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Farklı yoğunlaşma sıcaklıkları için
kapasite değerleri aşağıdaki düzeltme faktörleri ile çarpılmalıdır:
Yoğunlaşma sıcaklığı (C)
30
50

Emme hattı
1.08
0.97

Basma hattı
0.918
1.03
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Mevcut soğutma sistemleri kitapları incelendiğinde hesaplamalarda kullanılan soğutucu akışkanların
pek güncel olmadığı bu anlamda bu kitapların güncellenmesi gereklidir. Ayrıca bu kitaplardaki boru
çapı seçimi ile ilgili örneklerin çok açık olmadığı, karışıklığa neden olduğu görülmüştür. Bundan dolayı
daha güncel kaynaklara dayalı daha anlaşılabilir soğutma-iklimlendirme kitaplarına ihtiyaç vardır.
Bu çalışma ile sektörde ihtiyaç olan bazı yeni alternatif soğutucu akışkanlarla ilgili boru çapı seçim
tablolarını oluşturmaya çalıştık. Ancak bu soğutucu akışkanların çok hızlı değişmesi nedeniyle bu
tabloların her yıl güncellenmesi gerekir. Yine boru çapı seçimlerinde pratiklik sağlaması için bazı
EXCEL yazılımları hazırlanabilir.
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KOMPRESÖRLERDEKİ SON GELİŞMELER VE R744 (CO2)
SOĞUTUCU GAZ KULLANILAN SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Manuel FRÖSCHLE

ÖZET
Doğal soğutucu gaz R744 (CO2), son yıllarda birçok alanda geleneksel ve yeni kimyasal soğutucu
gazlar için ilginç bir alternatif haline gelmiştir. Böylece, tamamen farklı sistem devreleri kullanılmış ve
farklı uygulama alanlarında incelenmiştir.
CO2 Soğutucu gazı ısı pompası içinde uygun soğutucu gaz olarak birçok proseste kendini
göstermektedir. Yüksek besleme sıcaklıklarında ısı tankında sunulan yüksek final sıkıştırma
sıcaklıkları elde edilmiştir. Evsel ve endüstriyel ısı pompaları için çok farklı kompresör çözümler talep
edilmektedir.
Mobil uygulama alanı özellikle kompakt ve esnek bileşenli sistemlere dayanmaktadır. Yeni kompresör
çözümleri, özellikle CO2 soğutucu gazı ile, aynı zamanda bunun için talep edilmektedir.
Odak, enerji verimliliği, güvenlik ve maliyet konuları için özellikle kompresörlerin üzerindedir. Onlar
sistemin en büyük güç gereksinimi olan bileşenlerdir ve böylece optimizasyon önlemleri için özel
ilgilidir.
Süpermarketlerde bugün kullanılan güçlendirici sistemler (booster) çok farklı optimizasyon önlemleri
sağlar. Bir olasılık da yüksek verimli hava soğutmalı ve gaz soğutmalı yarı hermetik kompresör
bileşimidir. Çeşitli uygulamalar hakkında daha fazla ışık tutmak amacı ile kendi sistemi ve bunun için
kompresörlerin gereksinimleri, bu rapor soğutucu gaz CO2 ile bu uygulamaların kısaca gözden
geçirilmesidir.
Anahtar Kelimeler: CO2, Soğutma, CO2 gazı ile soğutma sistemleri, Endüstriyel soğutma sistemleri,
Enerji tasarrufu, Çevreye karşı duyarlılık.

ABSTRACT
The natural refrigerant R744 (CO2) has become an interesting alternative to conventional and new
chemical refrigerants in many areas in recent years. Thereby, completely different system circuits
have been used and examined in the different application areas.
The refrigerant CO2 presents itself as the suitable refrigerant in the heat pump in many processes.
High final compression temperatures are achieved which offer in high supply temperatures in the heat
sink. Many different compressor solutions for domestic and industrial heat pumps are in demand.
The mobile application area is particularly based on systems with compact and flexible components.
New compressor solutions, particularly with the refrigerant CO2, are also in demand for this. The focus
is also particularly on compressors for the subjects of energy efficiency, safety and costs. They are the
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components with the greatest power requirement in the system and thus of particular interest for
optimisation measures.
The booster systems used today in supermarkets provide many different optimisation measures. One
possibility is the combination of highly efficient air-cooled and gas-cooled semi-hermetic compressors.
In order to cast more light on the various applications, their system and the compressors needed for
this, this report should give an overview of these applications with the refrigerant CO2.
Key Words: CO2, Refrigeration, Refrigeration systems with CO2, Industrial refrigeration systems,
Energy saving, Sensitivity to the enviroment.

1. GİRİŞ
1990’ların başında CO2 soğutucu gazın geri dönüşü sırasında, CO2 için açık bir kompresörün
geliştirme ve konstrüksiyonu BOCK firmasında gerçekleştirilmiştir. CO2 ‘e olan ilgi yıllar geçtikçe daha
da artınca pek çok farklı uygulamada kompresör çeşitliliği gereksinimlerinden dolayı daha fazla
geliştirmeler ve genişlemeler yapılmıştır. CO2 soğutucu gazı için bir çok farklı kompresör tipleri bugün
mevcuttur.
Pek çok farklı uygulamada CO2 kullanımı zaten incelenmiş olup kısmen başarıyla uygulanmaktadır.
Aşağıdaki liste subkritik ve transkritik alanlarda soğutucu gaz CO2 ile mümkün uygulamaların hakkında
genel bir fikir verir.









Küçük ısı pompaları
Büyük endüstriyel ısı pompaları
Endüstriyel soğutma
Süpermarketler
Mağazalar
Taşıt soğutması
Otobüs ve tren (klima)
Bina teknolojisi (klima)

Birçok farklı uygulamada sistem bileşenleri için birçok farklı ihtiyaçları vardır. Geniş bir aralıkta
performans gereksinimlerini ve birçok farklı ölçüler gereklidir. Özellikle, kompresörler belirli kullanım
koşulları yerine getirmelidir.

2.CO2 KOMPRESÖRLER İÇİN UYGULAMLAR
2.1. Isı Pompaları
Özellikle burada ısı kaynağı olarak hava ile yerel bölge ısı pompalarının, son yıllardaki güçlü büyüyen
pazar ısı pompasıdır. CO2 soğutucu gazlı ısı pompaları özellikle servis suyunun yüksek talep
sıcaklarda ihtiyaç duyduğu yerlerde yüksek potansiyellidir. Böylece 90 °C sıcaklığa kadar mümkündür.
CO2 diğer olası kullanan endüstriyel ısı pompaları vardır; prosesteki atık ısı optimum olarak burada ısı
kaynağı olarak kullanılabilir. Örneğin, Yeraltı suyu kullanımı ile karşılaştırıldığında, sıkıştırma sıcaklığı
önemli ölçüde yükselir. Performans katsayısı önemli bir iyileşme ile sonuçlanır. Endüstriyel kullanım
için 130 ° C sıcaklığa kadar elde edilebilir, örneğin elde edilebilir kurutma işlemleri veya proses hava
ısıtma için Rieberer (2006).
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2.1.1. Su Isıtma
Sıcak su temini için konut ve ticari alanlarda % 20 enerji ihtiyacının olduğu gibi su ısıtma enerji
tasarrufu için yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu alanda soğutucu gaz CO2 için büyük fırsatlar ısı
pompası operasyonu için özellikle iyi karakteristikleri ile açıklanabilir. iyi ısı transfer özelliği ile
süperkritik proseslerde ısı dağılımı için sıcaklık kayma karakteristiği suyun sıcaklığını yükseltmek için
CO2 ideal şartları kolaylaştırır. Bir koaksiyel veya plakalı ısı değiştirici üzerinden harcanmış ısı suyu en
az 60K ısıtır. Böylece çok yüksek performansı katsayısı elde edilir. 0° C evaporasyon sıcaklığı için
ısıtma performans katsayısı 4.4’e kadar çıkar ve 10 ° C den 60 ° C ye su sıcaklığını yükseltmek
mümkündür Rieberer (2006). Bunu yaparken, soğuk tarafı hala soğutma amaçlı kullanılabilir.
2.1.2. Sıcak Su Dağıtım Sistemi ile Alan Isıtma
Su ısıtma ve ek bir ısıtıcı ile kombinasyonu durumunda, gaz soğutucu 3 bölüme ayrılır. Bu şekil 1’de
görülebilir. Böylece, birinci ve üçüncü gaz soğutucular ve kullanma suyu ısıtma devralacak orta gaz
soğutucu düşük sıcaklık aralığında bir boşluk ısıtma devresi için ısı yayar Rieberer (2006). Sistem
böylece mekan ısıtma ya da her durumda sistemlerinden birinin sadece ısıtma ile kombine servis suyu
ısıtmasında olası bir varyasyon yapar.
Sistem ile optimum performans oranlarını elde etmek amacı ile gaz soğutucuda düşük su giriş
sıcaklıkları sağlanmalıdır. Potansiyel su sonlandırma sıcaklığı soğutucu gazın kompresördeki basma
sıcaklığına son derece bağımlıdır. Ayrıca, sıcak su oranı mümkün olduğunca ısıtıcı dönüş sıcaklığı
yüksek tutulmalıdır, nispeten yüksektir.
Belirlenen performans katsayıları teorik olarak hala geniş bir marj ile elde edilemediği gibi, ısı
pompaları alanda hâlâ büyük bir gelişme potansiyeli var.

Şekil 1. Kombine Su Isıtma ve Isıtıcı Isı Pompası İşlemi Stene (2007)
Küçük ve orta ısı pompaları için kompakt ve esnek cihazlar gereklidir. Bu nedenle, kompresörler de
özellikle bu gereksinimlere göre adapte edilmelidir. Bock kompresör firması bu konu ile ilgili radyal
pistonlu kompresörlerin yeni tasarımı ile tamamen yeni bir yaklaşım benimsemektedir. Bu kompresör,
6 silindirli kendi radyal düzenlemesi ile seri veya V olarak düzenlenerek, bir klasik kompresörden
ayrılır. Şekil 2'de görüldüğü gibi bir kompakt, hafif ve küçük kurulum boyutu bu şekilde elde edilebilir.
Buradaki ölçüler elektrik motorun dış ölçüleri tarafından belirlenir. Bu durumda, pistonlar piston kolu
kullanarak hareket etmez ama doğrudan şaftın eksantrik dişlisi kullanarak hareket ettirilir. Pistonlar
dışa doğru bastırılır veya uygun bileşenler kullanılarak geri çekilir (eksantrik mili ve sistem ayar
halkası) Kaiser (2006).
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Şekil 2. Reciprocating Pistonlu Kompresör ile Radyal Pistonlu Kompresör Boyut Karşılaştırması
Kaiser (2006).
Bir radyal pistonlu kompresörlü bir sistem Dresden’deki Institute für Luft-und Kältetechnik (İLK) ile
işbirliği içindeki Thermea Energiesysteme firması tarafından bir gösteri sistemi olarak uygulanmış ve
deneyim kazanılmış oldu. Bu gösteri sistemi Şekil 3'te görülebilir.

Şekil 3. Radyal Pistonlu Kompresör ile Bir Isı Pompasının Gösterilmesi ve Test Sistemi Wobst (2008)
2.1.3 Endüstriyel Isı Pompaları
Endüstriyel uygulamalarda ısı pompaları için yüksek performans gereklidir. Yarı hermetik, emiş gazı
soğutmalı pistonlu kompresörler burada ideal çözümdür. Isı pompası prosesinde yüksek basınç
tarafındaki soğutucu gaz ile emiş gaz soğutmalı kompresörler tamamen kompresör atık ısısını getirir:
Bu nedenle ideal ısı tutucu olarak kullanılabilir. Yüksek performansı katsayıları bu şekilde elde
edilebilir. Isı kaynağındaki yüksek sıcaklıklarda üretim proseslerinden (20 ° C’ye kadar) düşük sıcaklık
ısısı nedeniyle endüstriyel uygulamalar için kullanılabilir. Yarı-hermetik, transkritik CO2
reciprocating(pistonlu) kompresörler için uygulama şartları mümkün olan 70 bar buharlaşma basıncına
genişletilmiştir.
2.2 Taşıt Uygulamaları
Soğutucu gaz CO2 zaten pek çok farklı mobil uygulamalarda hem konteynerların taşıt soğutması için
dondurucu sistemler hem de normal sıcaklık soğutma sistemleri ve klimada birçok test sistemlerinde
kendini kanıtlamıştır. Açık tip kompresörler otobüs klimalarında özellikle talep görmektedir. Bunlar
yanmalı motorlar ile kayış tarafından tahriklenirler. Bock 1990'ların başında CO2 için ilk açık tip
kompresör geliştirdi. Bu daha da geliştirilerek bugünün 4 silindirli versiyonu haline getirilmiştir birçok
otobüs klima sistemlerinde kullanılır. Konvekta Şirketi'nden açık tip biri yarı-hermetik diğeri radyal
pistonlu kompresör olan iki sistem Şekil 4'te görülebilir.
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Şekil 4. Otobüs Kliması İçin Bir Açık Tip Taşıt Uygulaması Ve Demiryolu Kliması İçin Bir YarıHermetik CO2 Kompresör Konvekta (2009)
Yarı hermetik kompresörler aynı zamanda otobüs kliması ve özellikle demiryolu klimalarında
kullanılmaktadır. Bock firmasının radyal pistonlu kompresörleri kompakt, hafif ve esnek tasarım
avantajları gösterebilir. Kompresörler taşıt uygulaması için özellikle titreşime karşı dayanıklı olmalıdır.
Bir çift kademeli kompresör ünitesi kompresördeki çok yüksek sıkıştırma oranları düşük sıcaklıktaki
soğutma için geliştirilmiştir ve tek kademe prosesi için çok yüksek sıcaklık çıkışları meydana gelir.
Otobüste taşıt kliması için sık kullanılan sistem ve düşük sıcaklık soğutması için olası bir soğutma
sistemi Şekil 5'de görülebilir. Çift kademeli sistem (sağda) bir ekonomizer sistemi ile daha fazla
geliştirilmiş olabilir.

Şekil 5. Klima ve Düşük Sıcaklık Soğutması İçin Taşıt Uygulamalarının Sistem Diyagramları
2.3 Gıda Ticareti
Gıda ticareti sektöründe soğutma sistemlerinin geliştirilmesi, özellikle İskandinav ülkelerinde
desteklenmektedir. Danimarka ve Norveç özellikle soğutucu emisyonlarının azaltılması için sıkı
yönetmelikler kabul etmiştir. Danimarka'da, 2007 yılından bu yana 10 kg fazla HFC soğutucu gaz
içeren soğutma sistemleri yasaklanmıştır. Ancak, birçok Avrupa ülkesinde subkritik ve transkritik CO2
soğutma sistemleri zaten kurulmuştur.
2.3.1 Süpermarketler
Başlangıçta, subkritik uygulamalar, özellikle süpermarket soğutma alanında CO2 ile sistemlerinin
geliştirilmesinde büyük ilerleme kaydetmiştir. Kaskad sistemler, CO2 kullanan düşük sıcaklık soğutma
sistemleri ve normal sıcaklık soğutma kademesinde R134a veya R404A gibi geleneksel soğutucu
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gazlar için kurulmuştur. Başlangıçta, Bock tarafından açık tip kompresörlü birçok CO2 sistemi
kurulmuştur, örneğin düşük sıcaklık soğutma makarna için endüstriyel fırınlarda. Bu arada, CO2
verimlilik ve maliyet nedeniyle zaten birçok düşük sıcaklık soğutma sisteminde kendini kanıtlamıştır.
Bu sistemler genellikle zaten derin soğutma teknoloji ürünü olarak kabul edilmektedir.
Bu kaskad sistemler transcritical alanında ilk uygulamalar için Carrier Şirketi tarafından uygulanmıştır.
Böyle bir kaskad sistem Şekil 6 görülebilir.
Bu kaskad sistemler karmaşık bir elektronik ve soğutma kontrol sistemi kapsamaktadır. Ancak, normal
soğutma ve derin soğutmadaki ayrı yağ dönüşü, sistemin yağ yönetimi sistemini basitleştirir.
Kompresörün daha yüksek güç tüketiminde kaskad ısı değiştiricisi sonuçlarında istenen sıcaklık
farkından dolayı sistemin soğutma performansı azalır. Kondenzasyon sıcaklığındaki 1K ‘lik artış
COP’de yaklaşık %3 azalmaya sebeb olur. Transkritik kademesinde kullanılan ayırıcı bir orta basınç
düzeyde sıvı ve gaz halindeki soğutucu gazı ayırır (yaklaşık 40 bar cıvarında). Sözde flaş gaz emiş
hattından önce kompresöre geri döner. Sıvı soğutucu gaz normal soğutma sıcaklığına evaporatörde
ulaşır. Bu yolla evaporatörde kütle akışı azalır: ancak evaporatör içinde entalpi değişimi aynı zamanda
artar. Daha küçük boru çapları gereklidir: bu büyük sistemler için malzeme ihtiyaçları üzerinde olumlu
etkisi vardır ve böylece boru hatlarının maliyetini düşürür. Ayrıcının diğer belirtilen orta basınç
nedeniyle olumlu bir etkisi olduğu oda yüksek basınç sadece ayırıcıdan önce kompresöre kadar olan
sistemin bileşenlerinde meydana gelir. Bundan dolayı yüksek basınç makine odası ile sınırlıdır.

Şekil 6. CO2 Subkritik ve Transkritik ile Kaskad Sistemler
Kaskad eşanjörün olumsuz etkilerini önlemek için, ilk güçlendirici sistemleri EU projesi “life”
çerçevesinde 2003 yılında Danimarka da Danimarka Teknoloji Enstitüsü (DTI), Knudsen Køling ile
işbirliği içinde Bock ve diğer firmalar tarafından geliştirilmiştir. Düşük sıcaklık soğutma ve normal
sıcaklık soğutma burada ayrılmamış soğutma devresi olarak gerçekleşmiştir. Basit bir sistemi başka
şekilde Şekil 7'de görülebilir. Bu sistemin yararı tüm sistemin daha yüksek soğutma performansı.
Eğer ek ısı geri kazanımı gaz soğutucudan önce kullanılırsa, yüksek performans katsayıları elde edilir.
Bunu yaparken, soğutucu gaz CO2 olumlu karakteristik özellikleri ile bir ısı pompası gibi kullanılabilir.
Böyle bir güçlendirici sisteminin iyileştirilmesi için pek çok farklı sistem varyasyonları düşünülebilir.
Örneğin, sözde ekonomizer sistemleri burada kullanılabilir. Isı geri kazanımı için ideal, yüksek verimli
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kullanımı olan, hava soğutmalı kompresörler veya emiş gaz soğutmalı kompresörler, optimum olarak
bu sistemlerde kullanılabilir.

Şekil 7. Normal Sıcaklık ve Düşük Sıcaklık Soğutma ve Isı Geri Kazanımı ile CO2 Güçlendirici
Sistemi Heerup (2008)
Şekil 7'deki Danimarkadaki bir süpermarketteki sistem şemasına benzer bir güçlendirici sistem Şekil
8'de görülebilir. Sistem normal sıcaklık soğutma kademesinde ek bir eşanjör ile çalışır.

Şekil 8. Subkritik ve Transkritik Kompresörler ile Küçük Güçlendirici Sistemi
2.3.2 Mağazalar
Küçük soğutma kapasiteleri ile CO2 sistemleri için bir diğer ilginç uygulama mağazalardır; bunlar
benzin istasyonları, bakkallar ve büfeleri kapsamaktadır. Buna karşılık, küçük, kompakt ve esnek
soğutma sistemleri gereklidir. Radyal pistonlu kompresörler için ideal bir uygulama alanıdır.

SONUÇ
Kısaca gözden geçirirsek görülüyor ki, soğutucu gaz R744 (CO2) zaten kullanılmış ve birçok uygulama
alanlarında incelenmiştir. Ancak, birçok sistem deneysel aşamada devam etmektedir. Soğutma
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sistemleri sürekli daha da geliştirilmesi ve komple sistem optimizasyonu ve kendi parçaları ve aynı
zamanda özellikle transkritik uygulamaları sürmektedir. Subkritik ve transkritik alandaki uygulamalar
için kompresörler bunun için birçok farklı ihtiyaçlar için sağlanacaktır.
Böylece, yüksek ortam sıcaklığı hala sistemlerinde önemli bir sorun temsil eder. Bu durumlarda,
verimliliği sadece sistem teknolojisi ek karmaşıklığı ile dengelenebilir. CO2 sistemleri için yüksek
potansiyel özellikle gaz soğutucudan önce ısı geri kazanımı ile atık ısı kullanımı ile elde edilir.
Faydaları ve maliyet girişimleri, verimliliği ve birçok farklı uygulamalar güvenirliliği hesaplamak için
daha doğrusu CO2 sistemlerle daha fazla deneyim ve kendi bileşenleri temin edinilmelidir. Bu nedenle,
soğutucu gaz olarak CO2 kullanımı düşünülmelidir ve her uygulamada ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
TERMİNOLOJİ
COP
ExV/ EV
GWP
h
HP
LP
ODP
p
RKX
s
T

Performans Katsayısı
Genleşme Vanası
Küresel Isınma Potansiyeli
Entalpi kJ/kg
Yüksek basınç
Alçak basınç
Ozon Tüketim Potansiyeli
Basınç bar
Yarı-Hermetik radyal piston kompresör
Entropi kJ/(kg K)
Sıcaklık °C
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MEVCUT SOĞUTUCU AKIŞKANLAR VE ALTERNATİFLERİ
Uğur ÇAKIR
Kemal ÇOMAKLI

ÖZET
Yaşam standartlarını yükselten diğer bütün teknolojik uygulamalar gibi, soğutma işlemi de
insanoğlunun vazgeçemediği gereksinimleri arasında yerini almıştır. Bu amaçla en çok kullanılan
sistemler ise buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleridir. Bir soğutma çevriminde ısının bir ortamdan
alınıp başka bir ortama nakledilmesinde iş akışkanı olarak yararlanılan soğutucu akışkanlar, ısı
alışverişini genellikle sıvı halden buhar haline (Soğutucu - evaporatör devresinde) ve buhar halinden
sıvı haline (Yoğuşturucu - Kondenser devresi) dönüşerek sağlarlar. Bir soğutucu akışkanın soğutma
işlemini gerçekleştirebilmesi için sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özellikler ve bu özelliklerin soğutma
sisteminin bileşenleri ile olan uyumu çok önem arz etmektedir. Bununla beraber soğutucu akışkanın
çevresel etkileri de göz ardı edilmemelidir.
Soğutucu akışkanlarda aranan özellikler, uygulama ve çalışma şartlarının durumuna göre
değişmektedir. Soğutucu akışkanın çalışma durumuna ve şartlarına göre bazı özellikleri daha önemli
olur ve bu durumda diğer özellikler göz ardı edilebilir. Bir soğutucu akışkanda olması gereken
özelliklerin hepsini birden yerine getirebilen bir soğutucu akışkan yoktur.
Bu çalışmada mevcut soğutucu akışkanların yerine yeni ve temiz soğutucu akışkanların kullanılması
durumunda dikkat edilmesi gereken kriterler belirlenmiştir. Bunun yanında mevcut soğutma
sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar ile alternatif soğutucu akışkanların daha ekonomik bir
şekilde değiştirilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği araştırılmış ve deneysel bir çalışma ile
desteklenmiştir.
Anahtar Kelime: Soğutucu akışkanlar, Alternatif soğutucu akışkanlar, Soğutma sistemleri, Soğutucu
akışkanlarda aranan özellikler

ABSTRACT
Cooling processes and applications raises the living standards of humanity like all the other
technological applications, which are indispensable requirements of human beings. Vaporcompression refrigeration cycles, are the most used cooling systems over the world for that purpose.
Working fluids that named as Refrigerants are used to transport the heat energy from low area with
low temperature to the high temperature area. Refrigerant vaporizes in the evaporator by getting heat
energy form cooling space, and gives the heat energy to the high temperature are by turning in to the
liquid phase. The refrigerants that used in the refrigeration cycles are have to perform some physical
and chemical features and have to be compatible with the components of refrigeration system. In
addition, the environmental impacts of the refrigerant should not be ignored. Desired and required
properties of refrigerants can be varying according to type of cooling applications and working
conditions. There is no refrigerant type yet that can meet all of the requirements and desired
properties which are wanted by the refrigeration sector.
In this study the criteria are determined to take into account while changing conventional refrigerant
with the alternative refrigerants. In addition more economical refrigerant changing ways are
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researched and studied by the help of a experimental work with a air to water heat pump system and
four different refrigerants.
Key Words: Refrigerants, Alternative refrigerants, Refrigeration systems, Required properties of
refrigerants

1. GİRİŞ
Küresel ısınmanın temel aktörlerinden olan ve sera gazları olarak bilinen zararlı bileşenlerin temel
kaynağının fosil yakıtlı enerji dönüşüm sistemleri ve ısıtma-soğutma sistemleri olduğu bilinmektedir.
Söz konusu zararlı gazların oluşumu ve salınılmasının temel sebeplerinin başında, fosil yakıt kullanan
güç üretim sistemleri ve halojen yapılı soğutucu akışkan kullanan buhar sıkıştırmalı soğutma
sistemleri/ısı pompaları gelmektedir. Fosil yakıtlı enerji dönüşüm sistemleri tarafından salınan sera
gazlarının azaltılması yönünde yapılan çalışmalar genellikle yanma işleminin daha verimli hale
getirilmesi, egzoz gazlarının yapısının arıtıcı sistemlerle değiştirilmesi, yeni ve temiz enerji
kaynaklarının kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri
tarafından doğaya salınan sera gazlarının azaltılması için yapılabilecek tek şey çevreye duyarlı,
doğayla arkadaş ve daha verimli soğutucu akışkanların kullanılmasıdır. Mevcut halojen yapılı
soğutucu akışkanların yerini alabilecek alternatif ve daha çevreci olan soğutkanların kullanılması,
sistem performansını belirleyici gereksinimlerinin, bu akışkanlar tarafından uzun dönem için
karşılanabilmesine bağlıdır. Bu gereksinimler kısaca soğutucu-yağlayıcı etkileşimi, enerji verimliliği,
güvenlik, sistem bileşenleriyle olan uyumluluk ve bulunabilirlilik başlıkları altında toplanabilir [1].
Konvansiyonel soğutucu akışkanlar çok uzun yıllardan beri klasik buhar sıkıştırmalı sistemlerde,
kendilerinden daha eski soğutuculara göre verimli, daha kullanışlı olmalarından dolayı ve daha iyi
termodinamik ve termofiziksel özelliklere haiz oldukları için kullanılmaktadırlar. Bununla beraber bugün
kullanılmakta olan mevcut soğutma sistemleri de bu türdeki soğutucu akışkanlara göre dizayn
edilmişlerdir.
Mevcut soğutucu akışkanların kullanımının engellenmesi ve çevreye duyarlı, daha verimli olan
alternatif soğutucu akışkanlar ile değiştirilmesi çalışmalarının ilk adımları, 1974 yılında M.J. Molina ve
F.S. Rowland’ın, CFC'nin yüksek frekanslı mor ötesi ışık altında ozonu katalitik olarak ayrıştırma
yeteneğine sahip olduğunu kanıtlayan bir laboratuar çalışması yayınlaması ile başlamıştır. Bu
çalışmanın, soğutucu akışkanların çevreye zararlı etkilerinin olabileceği üzerine yapılan ilk
çalışmalardan biri olduğu bilinmektedir. Daha ileri seviyedeki çalışmalar ile CFC yapılı bileşiklerin 60
yıl içerisinde ozon tabakasını %7 oranında aşındıracağı öngörülmüştür. Bu çalışmaların sonucuna
dayanılarak, 1978 yılında Amerika'da aerosol spreylerde CFC kullanımı yasaklanmıştır. Bu adım
ekolojik dengeye zararlı soğutucu gazların etkilerinin engellenmesi adına ülke yönetimleri nazarında
atılan adımların başlangıcı olmuştur.
Zamanla diğer ülkeler de aerosollarda CFC kullanımını yasaklamaya başlamıştır. Ancak, sanayide
CFC'nin soğutucu akışkan olarak kullanımına getirilen sınırlamalara karşı çıkılmıştır. 1985 yılında
Farman, Gardinar ve Shanklin tarafından Nature dergisinde yayınlanan bir makale ile birlikte bu durum
değişmiştir. Makalede, İngiliz Antartik Araştırma Grubu tarafından toplanan ve ozon
konsantrasyonunun Antartika'da Ocak ayı normal seviyesinin %10 değerinin altına düştüğünü
gösteren verilerin üzerinde yapılan çalışma ve bu çalışmanın bulguları açıklanmıştır [2].
Soğutucu akışkanların çevremize vermiş olduğu zararların engellenmesi adına dünya çapında yapılan
ilk çalışma 1987 yılı Eylül ayında Kanada’nın Montreal şehrinde, yirmi dört ülke ve Avrupa Ekonomik
Topluluğunun (AB) katılımı ile yapılmıştır. Söz konusu çalışmada ilgili ülkeler arasında bir protokol
yapılmıştır. Bu protokolde zararlı soğutucu akışkanların kullanımının kontrol altına alınması
amaçlanmıştır. Protokolü imzalayan ülkeler dışında diğer ülkeler de bu maddelerin ihracat, ithalat ve
üretimi konusunda yeni yasal düzenlemeler yapmışlardır. Ayrıca CFC yapılı soğutucu akışkanların
belirli zaman içinde kullanımının azaltılması ve hatta tamamen yasaklanması karara bağlanmıştır. Bu
uygulama ve anlaşmalar ilerleyen yıllarda hem ülkelerin katılımı ve kararların genişlemesi bazında
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devam etmiştir. Sonuç olarak hem bilimsel çalışmalar açısından hem de ticari uygulamalar açısından
mevcut soğutucu gazların yeni, daha temiz ve çevreci soğutucu gazlar ile değiştirilmesi yönünde
araştırmalar yapılmaya başlanmıştır [3].

2. SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ
2.1. Ozon Tabakasının Aşınması
Ozon tabakasının aşınması sorununun temelinde, CFC'nin doğası gereği sahip olduğu ve onu bir
soğutucu akışkan olarak avantajlı kılan "kararlılık" özelliği yatmaktadır. Parçalanmaları son derece zor
olduğundan, CFC'ler stratosfere geçene kadar uzun yıllar boyunca atmosferde kalmakta ve burada,
yoğun mor ötesi solar radyasyonun varlığı ile moleküller sonunda parçalanmakta ve klor iyonu açığa
çıkmaktadır. Sonuç olarak serbest haldeki klor iyonları ozon moleküllerini oksijen moleküllerine
dönüştürmektedir
Cl +O3 → ClO +O2 ve sonra ClO +O2 → Cl

(1)

Tepkimeden görüleceği gibi, klor işlem boyunca katalizör işlevi yapmaktadır. Sonuç olarak, klor
tepkimenin sonsuza kadar devam etmesini sağlayacak şekilde serbest kalmaktadır. Serbest haldeki
bir klor atomunun, hidrojen klorür (HCl) gibi tepkimeye girme kabiliyeti daha az olan bir bileşiğe
dönüştükten sonra su buharı tarafından emilip atmosferden ayrılmasına kadar, yaklaşık 100.000 ozon
molekülünü oksijene dönüştürdüğü tahmin edilmektedir. Klor içeren bir bileşik, atmosfere salındığında
ozon tabakasının aşınmasına katkıda bulunup bulunmayacağı iki etkene bağlıdır; içerdiği klor miktarı
ve bileşimin kararlılığı. Kararsız ve tepkimeye girme kabiliyeti olan bileşikler stratosfere geçmeden
önce atmosferde uzun bir süre kalmadıkları için daha az zarar verme potansiyeline sahiptirler.
Bir maddenin ozona zarar verme riski, "Ozon Aşındırma Potansiyeli" (ODP) adı verilen sayısal bir
terim ile ifade edilmektedir. Değerler, ODP'si 1 olarak kabul edilen R11 molekülü referans alınarak
ifade edilir [2].
2.2. Küresel Isınma
Sera etkisi tanımı ilk olarak 1896 yılında Isveç'li kimyacı Svante Arrhenius tarafından ortaya atıldmıştır.
Sera etkisi, atmosferin alt kısımları ve troposferin belirli "sera gazları" nedeni ile doğal olarak
ısınmasıdır. Bu gazlar, yeryüzüne gelen kısa dalgalı güneş radyasyonunun taşıdığı ısı enerjisini
geçirerek bu enerjinin atmosferin alt kısımları ile yeryüzü tarafından emilmesine olanak vermekte ve
bununla birlikte, yeryüzünden yayılan uzun dalga boyuna sahip radyasyonu geçirmeyerek ve bu
enerjinin atmosferin alt kısmında tutulmasına neden olmaktadır. Sera etkisinin hiç olmaması
durumunda, bütün radyasyonun atmosfere geri döneceği ve ortalama sıcaklığın 00C olacağı tahmin
edilmektedir. Bu durumun da yeryüzünü soğuk ve yaşanılmaz hale getireceği ileri sürülmektedir.
İnsanlığın karşı karşıya kaldığı sorun sera etkisinin gittikçe çoğalması, yani küresel ısınmadır. Bu
etkiye neden olduğu bilinen, aralarında su buharı (H2O), karbon dioksit (CO2), metan (CH4), azot oksit
(N2O), kloroflorokarbon (CFC), hidrokloroflorokarbon (HCFC) ve florokarbon'un (HFC) da bulunduğu
birçok gaz vardır [4].
2.3. Toplam Çevresel Isıtma Etkisi (TEWI)
Neredeyse bütün hava koşullandırma donanımlarında CFC, HCFC ve HFC gibi soğutucu akışkanlar
kullanılır. Devrelerde kaçak olması durumunda, soğutucu akışkan atmosfere sızar ve küresel ısınmaya
katkıda bulunur. Soğutucu akışkanların global ısınmaya doğrudan neden olma potansiyeline sahip
oldukları söylenebilir. Bir hava koşullandırma fabrikası için Toplam Çevresel Isınma Etkisi'ne olan
doğrudan ve dolaylı katkının göreceli önemini belirlemek amacı ile birçok çalışma yapılmıştır.
Gopalnarayanan (1999) R22 yerine kullanılabilecek sekiz değişik soğutucu akışkan üzerinde deneme
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yaptı. Deneme sonuçları, denenen bütün akışkanlar için normal çalışma koşullarında soğutucu
akışkanın doğrudan Küresel Isıtma Potansiyeli'nin (GWP), Toplam Çevresel Isıtma Etkisi'nin (TEWI)
%7'sinden az olduğunu ortaya çıkardı. (Bu çalışmalarda, 1 yıl içinde kullanılan soğutucu akışkanın
%4'ünün sızıntı nedeni ile kaybedildiği varsayıldı). Bu demektir ki, Toplam Küresel Isıtma Etkisi'nin
belirlenmesinde, sistemin enerji veriminin dolaylı etkisi soğutucu akışkanın doğrudan Küresel Isıtma
Potansiyeli'nden 13 kat daha önemlidir. Değişik yöntem ve varsayımlar birbirinden, az da olsa, farklı
sonuçlar verse de mesaj çok açıktır. Neredeyse bütün hava koşullandırma sistemlerinde, küresel
ısınma etkisini azaltmak için çabalar sistemin enerji verimini arttırmak yolundaki çalışmalar üzerine
yoğunlaştırılmalıdır. Soğutucu akışkan seçimi, sistem verimini etkilediği için önemlidir. Soğutucu
akışkanın doğrudan küresel ısıtma potansiyeli ise ikinci derecede önemlidir.
Hava koşullandırma sistemlerinin küresel ısınmaya etkisini etkin bir şekilde değerlendirmek için
doğrudan ve dolaylı etkileri birlikte dikkate almak gerekir. Buradan hareketle, araştırmacılar Toplam
Çevresel Isıtma Etkisi (TEWI) kavramını geliştirmişlerdir. TEWI aşağıda açıklandığı gibi tanımlanır [5];

TEWI   GWP . L . n    GWP . m  1   geri kazanım     n . Eyıllık . B 

(2)

Burada GWP Küresel Isıtma Potansiyeli (CO2 ile ilişkili), L kg olarak yıllık sızıntı miktarının Sistemin yıl
olarak çalışma ömrünü, m kg olarak soğutucu akışkan miktarını, αgerikazanım geri dönüşüm faktörünü,
Eyıllık kWs cinsinden yıllık enerji tüketimini ve son olarak da B = kWs elektrik başına CO2 emisyonunu
temsil etmektedir.

3. MEVCUT SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN ALTERNATİFLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
Soğutma sistemlerinde kullanılan mevcut soğutucu akışkanların alternatif soğutucu akışkanlar ile
değiştirilmesi konusunda kimyasal yapının uyumluluğu, güvenlik, çevresel duyarlılık ve termal
performans gibi çeşitli kriterler dikkate alınmaktadır. Ancak birçok alternatif soğutucu uygulama ve
araştırmasında ele alınan akışkanlar ilk üç kritere göre elenmektedir. Kimyasal yapının uyumluluğu
soğutucu akışkanın sistemde kullanılan bileşenleri ve yağlayıcı ile olumsuz etkileşiminin olmamasını
gerektirmektedir. Güvenlik kriteri ile amaçlanan akışkanın yanma, patlama ve zehirleyici olma
durumlarının göz önüne alınmasıdır. Soğutucu akışkanın çevreye olan duyarlılığı ise bir önceki
bölümde bahsedilen çevreye olan olumsuz etkilerinin olmaması ya da çok az olması kastedilmektedir.
Bu ilk üç kritere göre uygun bulunan akışkanlar için, termodinamik performans kriterlerine göre
incelenerek karar verilmektedir.
Termodinamik performans değerlendirmelerinin içinde bulunan kriterlerinden biri arzulanan çevrim
performansının elde edilmesidir. Bu konu üzerine yapılan analizler çoğunlukla tipik olarak kompresör
verimlerini (izentropik ya da politropik) içermekte ancak ısı değiştiricilerinin performansını
içermemektedir. Diğer bileşenler için gerekli inceleme yeni akışkanla elde edilebilecek COP değerinin
belirlenmesi esnasında yapılmaktadır. Çünkü ısı değiştiricilerinde (evaporatör ve kondenser) soğutucu
akışkandan beklenen davranışla beraber dış etkenlerde dikkate alınmaktadır. Basınç düşümü
haricinde soğutucu akışkandan beklenen diğer etkiler ısı değiştiricisi üzerinde ve dış akışkanın bazı
özellikleri yardımıyla elde dilebilir. Örneğin düşük termofiziksel özellikli yüksek yoğunluklu bir akışkan
için, ısı değiştiricisinin boyutları ve dış akışkanın sıcaklığı, debisi ayarlanarak istenilen sonuçlara
ulaşılabilmektedir.
Kalorimetre testleri de gerçek kompresörle yapılan termodinamik analizlere karşılık olarak
kullanılabilmektedir. Bu test yardımıyla ortalama sabit bir buharlaştırma ve yoğuşturma sıcaklığı için,
soğutma kapasitesi ve kompresörün özgül termal veriminin belirlenmesi mümkün olmaktadır. Buradan
elde edilen datalar yardımı ile ideal sistem için ortalama COP değeri de tahmin edilebilmektedir. Bu
test yardımıyla ısı değiştiricilerinin performansının ve dizayn kriterlerinin belirlenebilmesi mümkün
değildir [6].
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Bu aşamadan sonraki adım, ısı değiştiricilerinin de dahil edildiği daha ayrıntılı ve sofistike bir inceleme
yapılarak soğutucu akışkanın özelliklerinin tahmin edilmeye çalışılması adımıdır. Bu inceleme
dâhilinde ısı değiştiricilerinin boyutları, dış akışkanın termodinamik özellikleri ve akış karakteristikleri
de incelemeye dahil edilmektedir.
Bir önceki, kısımda alternatif akışkanın mevcut akışkanlarla kıyaslanması durumunda, yardımından
faydalanabilecek farklı termodinamik özelliklerin belirlenmesi yolu ile verimlilik değerlerinin ve
uyumluluğun sağlanıp sağlanamayacağının araştırılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak pratik
uygulamalarda ve gerçek soğutma sistemlerinde mevcut soğutucu akışkanın alternatifi ile
değiştirilebilmesi için sistem elemanları ile de uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin R22 akışkanına
göre dizayn edilmiş ve kurulmuş olan bir soğutma sisteminde farklı bir soğutkanın kullanılabilmesi için
sistem üzerinde bulunan her bir bileşenle uyumlu olması gerekmektedir. Çünkü ısı değiştiricileri,
kompresör ve diğer bileşenler de bir soğutma sisteminin performansı üzerinde en az soğutucu
akışkanın özellikleri kadar önemlidir. Ancak sistem bileşenlerinin özellikleri ve yapısı kullanılması
amaçlanan soğutucu akışkanın özelliklerine belirlenmektedir.
Kullanılmakta olan konvansiyonel bir soğutma sisteminde kullanılan soğutucu akışkanın değiştirilmek
istenmesi durumunda da birçok mühendislik probleminde olduğu gibi uygulamanın ekonomik olması
çok önemlidir. Fakata en önemli parametre sistemin mevcut kapasite ve etkinliğinin düşürülmemesi
hatta mümkünse artırılmasıdır. Bu amaçla yapılmak istenen değişiklik sonucunda sistemin yapısı ve
bileşenlerinin üzerinde hiç değişiklik yapılmaması ya da mümkün olduğu kadar az değişiklik yapılması
amaçlanmalıdır. Soğutucu akışkanların değiştirilmesi uygulamalarında en çok değiştirilen bileşenin
kısılma vanası olduğu bilinmektedir.
Sunulmuş olan bilgiler ışığında mevcut soğutucu akışkanların yenileri ile değiştirilmesi durumunda
dikkate alınması gereken ve üzerinde durulması önemli olan soğutucu akışkan özelliklerinden bazıları
aşağıda maddeler halinde sunulmuştur [8].
1. Buharlaşma gizli ısısı: Soğutucu akışkanın yüksek gizli ısıya sahip olması tercih sebebi
olmaktadır. Kullanılan soğutucuların büyük çoğunluğu, kompresöre sıvı halden buhar hale
dönüşerek geldiğinden, bu hal değiştirme sırasında soğutulan ortamdan her birim ağırlığı
başına belli miktarda ısı enerjisi almaktadır, bu enerji buharlaşma ısısı olarak bilinmektedir.
Soğutucunun daha yüksek latent ısı kapasitesi, daha az sıkıştırma gerektirmektedir. Akışkanın
özgül ısı, sıvı ve gaz haldeki yoğunlukları, gibi faktörler küçük üniteler için daha az dikkate
alınmaktadır.
2. Yoğunlaşma sıcaklığındaki kondanser basıncı: Aşırı yüksek basınçlardan kaçınılması
gerekmektedir. Çünkü soğutkan basıncının kondenser girişindeki basınca çıkarılabilmesi için
kompresörün daha fazla enerji tüketmesi gerekmektedir.
3. Soğutucu akışkanın donma sıcaklığı: Soğutkanın donma sıcaklığının evaporatör sıcaklığından
düşük olması gerekmektedir.
4. Soğutucu akışkanın kritik sıcaklığı: Yüksek basınç tarafında oluşan sıcaklıklarda etkili çalışan
diyagramlar verebilmesi için kritik sıcaklığın yeterince yüksek olması gerekmektedir.
5. Alev alma ve patlama ihtimali: Bu ihtimal çok iyi termodinamik soğutma özelliklerini gösteren
birçok akışkanın kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktadır. Amonyak, metil ve etil klorürler
yanmakta ve uygun olmayan koşullarda patlayabilmektedirler. SO2, CO2, azot, azot oksit ve
fluorokarbon soğutucular yanmaz ve patlamaz yapıdadırlar. Soğutucu akışkanların
hidrokarbon grupları yüksek oranda alevlenebilme özelliğine sahiptirler.
6. Kararlı Davranış Göstermesi: Soğutucu akışkanlar kullanılan sıcaklıklarda stabil olmalıdır.
7. Sistem Üzerindeki Kaçaklar: Farklı soğutucu akışkanların sızdırmazlık özellikleri de farklı
olmaktadır. Mevcut sistemin bağlantı noktaları elemanları kullanılan soğutucu akışkana göre
ayarlanmış olabilmektedir. Sistemdeki kaçaklar (leak) kolaylıkla saptanabilmelidir. Soğutucu
akışkan kaçaklarının tespitinde
8. Soğutucu akışkanın kimyasal davranışı: Kullanılan soğutucu akışkan sistem malzemesi, ara
parçalara, gıdaya ve yağlayıcıya kimyasal ve duyusal etkide bulunmamalıdır.
9. Kaynama Noktası: Soğutucu akışkan atmosfer basıncında yüksek kaynama noktasına sahip
olmalıdır.
10. Ucuzluk: Soğutucu akışkan ucuz olmalı ve kolay bulunabilmelidir. Özellikle büyük çaplı
sistemlerde ucuzluk önelidir.
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11. Zehirlilik ve Korozite: Soğutucu akışkanın toksik ve korrozif olmaması ve kimyasal olarak stabil
olması gerekmektedir. CO2, azot, azot oksit ve fluorokarbon soğutucular, normal soğutma
sıcaklıklarında çok düşük zehir etkisine sahip olduklarından tercih edilmektedirler. CO2, R12,
R22 zehirsiz ve tahriş etmeyen özellikleri nedeniyle deniz araçlarındaki soğutma sistemlerinde
kullanılmaktadır [7].
Bu kısımda verilmiş olan bilgilerden hareketle çevreye zarar verdikleri için kullanımı durdurulan veya
durdurulması planlanan soğutucu akışkanlar ile yerlerini alacak olan akışkanların yıllara bağlı olarak
değişimleri Şekil 1’de verilmiştir [3].

Şekil. 1 Soğutucu Akışkanların Yıllara Göre Yer Değişimi [3].
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4. DENEYSEL ÇALIŞMA
Yapılan deneysel çalışmada havadan suya çalışan bir ısı pompası deney düzeneği üzerinde
incelemeler yapılmıştır. R22 soğutucu soğutkanı yerine alternatif olarak kullanılabilecek olan üç farklı
soğutkan aynı sistemde ve sistem üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılmıştır. Bu uygulama ile
sistem elemanları üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaması durumunda alternatif akışkanların nasıl bir
performans sergileyeceğinin belirlenmesi amacı güdülmüştür. Sistem elemanları üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılmamasının ekonomiklik yönünden daha avantajlı olacağı aşikârdır. Çizelge 1’de R22
soğutkanının ve Alternatif olarak düşünülen soğutkanların kimyasal bileşimleri gösterilmiştir.
Çizelgeden de anlaşılacağı üzere alternatif olarak sunulan soğutkanlar Cl içermemektedirler ve bu
yüzden alternatif olarak tercih edilmişlerdir.
Tablo1. R22 Akışkanının ve Önerilen Alternatif Soğutkanların Kimyasal Yapıları
R22
R134a
R407C
R410A

CF2CIH
CF3CFH2
R32/R125/R134a 23/25 wt%
R32/R125 50/50 wt%
(R125: CF3CF2H ve R32: CH2F2 )

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 2 a). Kullanılan soğutucu akışkanlar için performans katsayısının evaporatör havası debisine
göre değişimi, b) Şekil 4.33. Kullanılan soğutucu akışkanlar için performans katsayısının kondenser su
debisine göre değişimi c) Şekil 4.34. Kullanılan soğutucu akışkanlar için performans katsayısının
evaparator hava sıcaklığına göre değişimi
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1086 _______

SONUÇ
Bu çalışma kapsamında mevcut sistemlerde kullanılan soğutucu akışkanların alternatif soğutucu
akışkanlar ile değiştirilmesi için dikkate alınması gerekli kriterler araştırılmış ve sunulmuştur.
Kullanılmakta olan bir soğutma sisteminde kullanılan soğutucu akışkanın yenisi ile değiştirilmesinin
uygun olup olmayacağının belirlenmesi için öncelikle akışkanların termofiziksel özelliklerinin ve
performans değerlerinin kıyaslanmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu özelliklerin
arasından en önde gelenlerin de soğutucu akışkanların COPideal ve VRC (Volumetric refrigerant
capacity) değerleri olduğu bilgisi elde edilmiştir.
Kullanılması düşünülen alternatif akışkanların çevreye olan duyarlılığının (ozon tüketme faktörü,
küresel ısınma etkisi, v.s) yeterince iyi olması gerektiği, güvenli ve zehirsiz olmasının istendiği
bildirilmiştir.
Çalışmamızın son kısmında ise günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çevreye zararlı olan soğutucu
akışkanlarının yerlerine yenileri önerilmiştir. Mevcut soğutkanların yerlerine alternatif olan
soğutkanların belirlenmesinde bazıları için ısı pompasında deneyler yapılarak karar verilmiş, bazıları
için de literatürden faydalanılmıştır. Bunun yanında alternatif olarak sunulan soğutucu akışkanların
sistem üzerinde değişiklik yapılmadan kullanılması durumunda ortaya koyacağı performans deneysel
olarak araştırılmıştır.
Evaporatör ve kondenser akışkanlarının hava-su olduğu ısı pompasında yapılan deneyler sonucunda,
farklı çalışma şartlarında elde edilen COP değerleri Şekil 2’de verilmiştir. Isı pompasının hava-su
esaslı çalışması halinde yapılan tüm deneysel çalışmalar göz önüne alındığında, en yüksek COP
değerine R22’nin, en düşük COP değerine ise R404A’nın sahip olduğu görülmüştür. R22 ile elde
edilen performans değerlerline en yakın değerlere R134a ile ulaşıldığı, ikinci sırada ise R407-C gazı
ile elde edilen COP değerinin olduğu belirlenmiştir. Aynı sistem elemanları ile çalışılması ve R22
yerine R410a kullanılması durumunda sistem performansının nerede ise yarı yarıya düştüğü
gözlenmiştir. R22 ile elde edilen performans değerlerine en yakın sonuçlara R134a ile ulaşıldığı
sonucu grafiklerden çok açık şekilde görülmektedir.
Günümüzde mevcut olan ve kullanılan soğutma sistemlerin çoğunda kullanılan soğutucu akışkanların
kullanımı zaman içinde yasaklanmış olmakta ya da yakın bir tarihte yasaklanacaktır. Ancak çağımızın
yaşam biçimi ve ihtiyaçları gereğince, soğutma sistemlerinin kullanımına devam etmek durumundayız.
Bu nedenle alternatif soğutucu akışkanların araştırılması, geliştirilmesi ve kullanımının
yaygınlaştırılması son derece önemli olan ve üstünde durulması gereken bir konu olmaya devam
etmektedir. Bu nedenle alternatif ve temiz soğutucu akışkanların kullanımı desteklenmeli ve teşvik
edilmelidir.
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AZEOTROPİK VE YAKIN AZEOTROPİK SOĞUTUCU
AKIŞKAN KARIŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ali KILIÇARSLAN
Tuğba TETİK
İrfan KURTBAŞ

ÖZET
Geleneksel HCFC tip soğutucu akışkanların şu anda Avrupa Birliği Ülkelerinde kullanılmadığı ve
Amerika Birleşik Devletlerinde de 2010 yılından itibaren kullanımdan kalkacağı bilinmektedir. HFC tip
soğutucu akışkanların ve özellikle HFC-134a’nın Avrupa Birliği ülkelerinde 2011 yılından itibaren
üretilen araçların klima sistemlerinde kullanılmasının yasaklanacağı da bilinmektedir. Bu nedenlerden
dolayı alternatif soğutucu akışkanlar üzerine yapılan çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu
çalışmada, R502, R507A ve R500 gibi azeotropik, R404A ve R410A gibi yakın azeotropik soğutucu
akışkanların buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde performans ve bazı çevrim parametreleri
açısından karşılaştırılmaları enerji analizinde en yaygın kullanılan EES-V8.683-3D yazılımı kullanılarak
geliştirilen bir program yardımıyla yapılmıştır. Farklı buharlaştırıcı (-30ºC / 5ºC) ve yoğuşturucu
sıcaklıkları (30ºC / 51ºC) ve izantropik verimin (0.5/ 1) çevrimin soğutma tesir katsayısı üzerine etkisi
incelenmiştir. Çevrimde kullanılan akışkanlar ayrıca kompresör çıkış sıcaklığı ve basınç oranı
açısından da karşılaştırılmıştır. R500 soğutucu akışkanı, yoğuşturucu ve buharlaştırıcı sıcaklıkları ve
izantropik verimin arttırılması durumunda en büyük soğutma tesir katsayısı değerlerini alırken, R404A
soğutucu akışkanı en küçük değerleri almaktadır. Her üç çevrim parametresinin arttırılması
durumunda da, R410A ve R502 soğutucu akışkanları için çevrimde yaklaşık olarak aynı soğutma tesir
katsayısı değerleri elde edilmiştir. İzantropik verim ve yoğuşturucu sıcaklığı sabit tutulurken,
buharlaştırıcı sıcaklığı arttırıldığında çalışmada kullanılan bütün soğutucu akışkanlar için kompresör
çıkış sıcaklığı ve basınç oranı azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: soğutma çevrimi, performans, azeotropik, yakın azeotropik

ABSTRACT
In this study, the performances and cycle parameters of azeotropic refrigerants such as R502, R507A
and R500, and near azeotropic refrigerants including R404A and R410A are compared in a vapor
compression refrigeration cycle by a computer code developed by means of the software EESV8.683-3D that is commonly used in the analyses of energy systems. The effects of various
evaporator (-30ºC / 5ºC) and condenser temperatures (30ºC / 51ºC) and isentropic efficiencies (0.5 /
1) on the coefficient of performance (COP) are observed. The refrigerants used in this study are also
compared in terms of compressor outlet temperature and pressure ratio. In the case of increasing
condenser and evaporator temperatures and isentropic efficiencies, refrigerant R500 gives maximum
amount of COP while the minimum COP values are obtained by using the refrigerant R404 in the
vapor compression refrigeration cycle. For three cases mentioned, R404A and R502 approximately
give the same COP values. As the evaporator temperature is increased while keeping isentropic
efficiency and condenser temperature constant, the compressor outlet temperature and pressure ratio
decrease for all the refrigerants used in this study.
Keywords: Compression cycle, COP, azeotropic, near azeotropic
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1. GİRİŞ
Ozon tabakasının delinmesine ve sera etkisine neden olan halokarbon bileşimli soğutucu akışkanlar
soğutma sistemlerinde uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Çevreye olan bu zararlı etkilerinden dolayı
bazı
ulusal
ve
uluslar
arası
anlaşmalar
ile
CFC
(kloroflorokarbon)
ve
HFCF
(hidrokloroflorokarbon)’ların kullanımına sınırlandırmalar getirilmiştir ve bu akışkanların yerine
kullanılabilecek alternatif akışkanlar için çalışmalar sürdürülmektedir.
CFC ve HCFC sınıfı soğutucu akışkanlarının yerine soğutucu akışkan olarak kullanılabilecek üç tip
akışkan bulunmaktadır. Bunlar azeotropik, yakın azeotropik ve zeotropik akışkanlar olarak
adlandırılmaktadır[1]. Azeotropik akışkanlar bir kaç akışkanın birleşimi ile oluşmasına rağmen aynı
sıcaklık ve basınçta tek bir akışkan gibi davranırlar. Bu akışkanlarda termodinamik denge halindeki
sıvı ve buhar fazlarının bileşimleri birbirleriyle aynıdır. Bu yüzden sabit basınç altında oluşan hal
değişimleri sırasında yani buharlaşma veya yoğuşma olayları sırasında sıcaklık değişimi olmaz. Yakın
azeotropik akışkanlar, kaynama noktaları birbirinden farklı olan iki ya da daha fazla akışkanın
birleşmesiyle oluşurlar. Sıvı ve buhar fazlarında bileşimleri aynı olan bu akışkanların, hal değişimi
sırasında her akışkan farklı sıcaklıklarda buharlaşır veya yoğuşur. Bu akışkanların geliştirilebilme
potansiyeli azeotropik akışkanlara göre daha fazla olmasına rağmen, sistemde olabilecek sızıntılar
akışkanın bileşiminin ve özelliklerinin değişmesine sebep olabilmektedir.
Genellikle azeotropik ve yakın azeotropik akışkanlarla ilgili yapılan çalışmalar enerji analizi üzerine
dayanmaktadır. Akışkanlar çevrimde verdikleri performans açısından karşılaştırılmıştır. Literatürde
ekserji analizi üzerine yapılan çalışmalara da rastlanmaktadır.
R502 ve onun alternatifleri olan R404A ve R507A akışkanlarının kullanıldığı buhar sıkıştırmalı
soğutma sistemleri üzerinde teorik olarak detaylı ekserji analizleri yapılmış, sistem performansı(COP),
ekserji yıkımı ve verimini incelemek için geliştirilen matematiksel model kullanılarak, buharlaştırıcı ve
yoğuşturucu sıcaklıklarının sırasıyla -50ºC / 0ºC ile 40ºC / 55ºC değiştiği sistemlerde R507A akışkanın
R404A akışkanından daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir[2].
R502 akışkanın alternatifi olarak kullanılabilecek, fiziksel özellikleri R502’ye benzer fakat çevre dostu
olan HFC-161 karışımı, R404A için tasarlanan buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde soğutucu
akışkan olarak kullanılmış ve çalışma sonucunda bu yeni akışkanın basınç oranının R404A ve R502
ile yaklaşık aynı değerlerde olmasına karşılık yüksek buharlaştırıcı sıcaklıklarında COP’sinin
R404A’dan daha yüksek olduğu görülmüştür[3].
R502’ye alternatif olarak kullanılabilecek R402A, R402B, R403B, R408A, R404A, R407A ve
FX40 akışkanlarının genel karakteristikleri ve sistem performansları deneysel olarak incelenmiş ve
R403B dışındaki akışkanların soğutma çevrimindeki performansının R502’ye çok yakın olduğu
belirtilirken, R404A’nın en uygun alternatif akışkan olduğu bulunmuştur[4]. Saf soğutucu akışkanlar ile
R22/R11 akışkanları ve bu akışkanların karışımlarından kullanıldığı soğutucu akışkan karışımlarının
buhar sıkıştırmalı soğutma sistemindeki performansı incelemiştir[5].
Literatür özetinden de anlaşıldığı gibi, azeotropik ve yakın azeotropik akışkanların kullanıldığı
soğutucu akışkanlarla ilgili kapsamlı bir buhar sıkıştırmalı çevrim analizi yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Genellikle yapılan çalışmalar buharlaştırıcı ve yoğuşturucu sıcaklığının sistem performansı üzerine
etkisini araştırmaya yöneliktir. Bu çalışmada, buharlaştırıcı, yoğuşturucu sıcaklıklarının ve izantropik
verimin soğutma sistem performansı üzerine etkisi araştırılmış ve ayrıca önemli sistem
parametrelerinden olan kompresör çıkış sıcaklığı ve basınç oranının, çevrimde kullanılan soğutucu
akışkanlar için buharlaştırıcı sıcaklığına göre değişimi incelenmiştir. Yapılan soğutma sistem çevrimi
analizinde aşırı soğutma ve kızgınlık etkileri de dikkate alınmış ve enerji analizinde en yaygın
kullanılan EES-V8.683-3D yazılımı kullanılmıştır.
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2. TERMODİNAMİK ANALİZ
Termodinamik analiz Şekil 1’de gösterilen buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi üzerine dayanmaktadır.
Çevrimde aşırı soğutma ve kızgınlık etkileri dikkate alınmaktadır. Soğutma çevriminde, soğutucu
akışkan düşük basınç ve sıcaklıkta kızgın buhar olarak 1 noktasında kompresöre girmektedir.
Kompresörde sıkıştırılan soğutucu akışkan yüksek sıcaklık ve basınçta kızgın buhar olarak 2
noktasında yoğuşturucuya gönderilir ve burada sabit basınçta çevreye ısı atılır. Yoğuşturucu çıkışında
aşırı soğutulmuş soğutucu akışkan 3 noktasında genleşme vanasına girerek, basıncı buharlaştırıcı
basıncına düşürülür. Sıcaklığı ve basıncı düşürülmüş soğutucu akışkan 4 noktasında buharlaştırıcıya
girerek, burada soğutulacak ortamdan ısı çekerek sabit basınçta buharlaştırılır. Buharlaştırıcıyı düşük
basınç ve sıcaklıkta terk eden soğutucu akışkan tekrar kompresöre gönderilerek çevrim tamamlanır.

Şekil 1. Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemi
Şekil–1 de gösterilen buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin termodinamik analizinde;





Soğutma sisteminin elemanlarında soğutucu akışkanın akışı sürekli ve homojen akış
şartlarına göre olmaktadır.
Kompresörden, genleşme vanasından ve elemanları birbirine bağlayan boru hatlarından
çevreye olan ısı geçişi ihmal edilmektedir.
Elemanlarda soğutucu akışkanın akışı esnasında kinetik ve potansiyel enerjilerdeki değişimler
ihmal edilebilir derecededir.
Aşırı soğutmanın sıvı hattında, kızgınlığın soğutma ortamı içinde bulunan emme hattında ve
sistemde meydana gelen basınç kayıplarının ihmal edilebilir seviyede olduğu varsayılmıştır.

Basınç kayıpları, kinetik ve potansiyel enerjilerdeki değişikliklerin ihmal edilebilir bir derecede olduğu
varsayılmıştır. Ayrıca, çevrimi oluşturan elemanların (kompresör, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve
genleşme vanası) sürekli rejime göre çalıştığı ve kompresörün adyabatik olduğu varsayılmıştır.
Termodinamiğin I. Kanunu kompresöre uygulandığında, kompresöre birim zamanda verilmesi gereken
enerji miktarı aşağıdaki şekilde ifade edilir.

W komp  m r ( h2  h1 )

(1)

 r , h1ve h2sırasıyla soğutucu akışkanın kütle debisini, kompresöre giriş ve çıkışındaki
Burada , m
entalpilerini temsil etmektedir.
Kompresörün izantropik verimi ise aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.

s 
Burada,

s

h2 s  h1
h2  h1

(2)

kompresörün izantropik verimini ve h2 s izantropik durumda kompresör çıkışındaki

entalpiyi göstermektedir.
Buharlaştırıcının soğutma kapasitesi aşağıdaki denklem ile ifade edilir.
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Q buh  m r ( h4  h1 )
Burada,

(3)

h4 buharlaştırıcı çıkışındaki entalpiyi temsil göstermektedir.

Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin performansının bir ölçüsü olan soğutma tesir katsayısı

Q
STK   buh
Wkomp

(4)

şeklinde ifade edilir.
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde basınç oranı
basıncına oranı olarak ifade edilir.

Pr 

Pr , yoğuşturucu basıncının buharlaştırıcı

Pyog

(5)

Pbuh

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
R502, R507A ve R500 gibi azeotropik, R404A ve R410A gibi yakın azeotropik soğutucu akışkanların
buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevriminde performans ve bazı çevrim parametreleri açısından
karşılaştırılmaları enerji analizinde en yaygın kullanılan EES-V8.683-3D yazılımı kullanılarak
geliştirilen bir program yardımıyla yapılmıştır. Geliştirilen programda, değişken yoğuşturucu,
buharlaştırıcı sıcaklıkları ve izantropik verimin çevrimin soğutma tesir katsayısı üzerine etkisi
incelenmiştir. Çevrimde kullanılan akışkanlar ayrıca kompresör çıkış sıcaklığı ve basınç oranı
açısından da karşılaştırılmıştır. Bilgisayar Programının işleyişi esnasında, aşırı soğutma, kızgınlık ve
soğutucu akışkan debisinin sabit değerleri sırasıyla 5°C, 7°C ve 1 kg/s olarak alınmıştır.
Tyog=40°C, s=0.75
10
R502
R507A
R500
R404A
R410A

STK

8

6

4

2
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

o

Tbuh ( C)
Şekil 2. Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Soğutma Tesir Katsayısının Buharlaştırıcı Sıcaklığı ile
Değişimi
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Şekil 2, buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde kullanılan soğutucu akışkanlar için soğutma tesir
katsayısının buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimini göstermektedir. Çevrimde buharlaştırıcı sıcaklığı 30ºC ile 5ºC arasında değiştirilirken, yoğuştucu sıcaklığı ve izantropik verim sırasıyla 40ºC ve 0.75
değerlerinde sabit tutulmuştur. Çevrimde yoğuşturucu sıcaklığı sabit tutulurken, buharlaştırıcı sıcaklığı
arttırılırdığında, soğutulacak ortamdan çekilen enerji miktarı artarken kompresöre verilen enerji miktarı
azalacaktır ve dolayısı ile sistemin soğutma tesir katsayısı da artmaktadır. Şekil 2’de görüldüğü gibi
soğutma çevriminde en yüksek performans R500 soğutucu akışkanının kullanılması ile en düşük
performans ise R404A akışkanının kullanılması ile elde edilmiştir. Düşük buharlaştırıcı sıcaklıklarında
R500 haricindeki soğutucu akışkanların çevrimde göstermiş olduğu performans değerlerinin birbirine
çok yakın olduğu, -20ºC’den itibaren ise R502 ile R410 soğutucu akışkanların çevrimde göstermiş
oldukları performans değerlerinin çakıştığı görülmektedir.
Tbuh=-5°C, s=0.75
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Şekil 3. Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Soğutma Tesir Katsayısının Yoğuşturucu Sıcaklığı ile
Değişimi
Şekil 3’de soğutma tesir katsayısının yoğuşturucu sıcaklığına bağlı olarak değişimi görülmektedir.
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimde yoğuşturucu sıcaklığı 30ºC ile 51ºC arasında değiştirilirken,
buharlaştırıcı sıcaklığı ve izantropik verim sırasıyla -5ºC ve 0.75 değerlerinde sabit tutulmuştur.
Yoğuşturucu sıcaklığı arttırıldığı zaman, kompresörün çıkışındaki basınç, diğer bir ifade ile
yoğuşturucu basıncı artacaktır ve dolayısı ile kompresöre verilmesi gereken enerji miktarı artacaktır.
Ayrıca buharlaştırıcı sıcaklığı sabit tutulduğundan dolayı soğutma kapasitesinde herhangi bir değişiklik
olmayacaktır ve sonuç olarak sistemin soğutma tesir katsayısı azalacaktır. Buhar sıkıştırmalı soğutucu
çevriminde kullanılan soğutucu akışkanlar arasında en büyük soğutma tesir katsayısı R500 ile elde
edilirken, en düşük soğutma tesir katsayısı R404A ile edilmektedir. Çevrimde çalışılan bütün
yoğuşturucu sıcaklık aralığında, kullanılan soğutucu akışkanların R410A ve R502 olması durumunda,
çevrimin soğutma tesir katsayısı hemen hemen aynı değerleri almaktadır. Ayrıca Şekil 3’den
görüldüğü gibi artan yoğuşturucu sıcaklıklarında, R404A ve R507A soğutucu akışkanlarının
kullanılması durumunda çevrimin soğutma tesir katsayısı değerlerinin paralel bir şekilde artış
gösterdiği görülmektedir.
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Tevap=-5°C, Tkon=40°C
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Şekil 4. Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Soğutma Tesir Katsayısının İzantropik Verim ile Değişimi
Izantropik verim 0.5 ile 1 arasında değiştirilirken, buharlaştırıcı -5ºC, yoğuşturucu sıcaklığı 40ºC
değerlerinde sabit tutulmuştur. Sabit yoğuşturucu ve buharlaştırıcı sıcaklığında buhar sıkıştırmalı
soğutma sisteminde kompresörün izantropik verimi arttırıldığında, kompresörün çıkışında soğutucu
akışkanın sıcaklığı azalacaktır. Sıcaklığın azalması durumunda kompresörün sıkıştırması gereken
buharın özgül hacmi azalacak ve kompresöre verilmesi gereken birim enerji miktarı azalacaktır. Sonuç
olarak, sabit buharlaşma sıcaklığında izantropik verimin arttırılması soğutma sisteminin soğutma tesir
katsayısını arttıracaktır ve bu durum Şekil 4’de görülmektedir. Artan izantropik verim değerlerinde
(%50 / %100 ) en büyük soğutma tesir katsayısı değerlerini R500 soğutucu akışkanı alırken en küçük
değeri R404A soğutucu akışkanı almaktadır. Çalışılan izantropik verim aralığında, artan yoğuşturucu
sıcaklıklarında olduğu gibi R410A ve R502 soğutucu akışkanları için buhar sıkıştırmalı soğutma
çevriminden yaklaşık olarak aynı soğutma tesir katsayısı değerleri alınmaktadır. Artan izantropik verim
değerlerinde, kullanılan soğutucu akışkanlar için soğutma tesir katsayısı değerlerinin birbirlerinden
uzaklaştığı görülmektedir.
Tyog=40°C, s=0.75
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Şekil 5. Farklı soğutucu akışkanlar için kompresör çıkış sıcaklığının buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi
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Şekil 5’te çevrimde kullanılan soğutucu akışkanlar için kompresör çıkış sıcaklığının buharlaştırıcı
sıcaklığına göre değişimi gösterilmiştir. Buharlaştırıcı sıcaklığı arttırılırken yoğuşturucu sıcaklığı sabit
tutulursa, kompresörün sıkıştırdığı soğutucu akışkanın özgül hacmi hacmi azalacaktır. Sıkıştırılan
soğutucu akışkanın özgül hacminin azalması kompresör çıkışında soğutucu akışkanın sıcaklığını
azaltacaktır. Şekil 5’den görüldüğü gibi, düşük buharlaştırıcı sıcaklıklarında kullanılan soğutucu
akışkanlar için, kompresör çıkış sıcaklıkları arasındaki fark daha az iken, buharlaştırıcı sıcaklığı
arttırıldığı zaman bu fark azalmaktadır. Çevrimde en yüksek soğutucu akışkan kompresör çıkış
sıcaklığı R410A ile elde edilirken, en düşük değer ise R507A’nın kullanılması ile elde edilmektedir.
Artan buharlaştırıcı sıcaklıklarında, R507A ve R404A soğutucu akışkanların kullanılması durumunda,
kompresör çıkış sıcaklığında azalma değerleri birbirine paralel olmaktadır.

Tyog=40°C, s=0.75
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Şekil 6. Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Sıkıştırma Oranın Buharlaştırıcı Sıcaklığı ile Değişimi
Şekil 6, çevrimde kullanılan soğutucu akışkanlar için basınç oranının buharlaştırıcı sıcaklığına göre
değişimini göstermektedir. Çevrimde buharlaştırıcı sıcaklığı -30ºC ile 5ºC arasında değiştirilirken,
yoğuşturucu sıcaklığı ve izantropik verim sırasıyla 40ºC ve 0.75 değerlerinde sabit tutulmuştur.
Yoğuşturucu sıcaklığı sabit tutulurken buharlaştırıcı sıcaklığı arttırıldığında, buhar sıkıştırmalı soğutma
çevriminin basınç oranı azalacaktır. Basınç oranı azaldığı zaman, sistemin soğutma kapasitesi
artarken kompresöre verilmesi gereken enerji miktarı azalacak ve sonuç olarak sistemin soğutma tesir
katsayısı azalacaktır. Şekil 6’dan görüldüğü gibi, -30ºC’de kullanılan soğutucu akışkanlar için elde
edilen basınç oranları arasında belli bir fark olurken -5ºC’de bu fark yok denecek kadar azdır. Çalışılan
buharlaştırıcı sıcaklık aralıklarında, çevrimde en yüksek basınç oranı R500 ile elde edilirken, en düşük
basınç oranı R502 ile elde edilmektedir.

SONUÇLAR
Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde, R502, R507A ve R500 gibi azeotropik, R404A ve R410A gibi
yakın azeotropik soğutucu akışkanların soğutma tesir katsayıları; buharlaştırıcı sıcaklığının,
yoğuşturucu sıcaklığının ve izantropik verimin farklı değerlerine göre kıyaslanmıştır. Ayrıca kullanılan
soğutucu akışkanlar için kompresör çıkış sıcaklığının ve basınç oranının buharlaştırıcı sıcaklığına göre
değişimi de araştırılmıştır.
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Buharlaştırıcı sıcaklığı ve izantropik verimin arttırılması durumunda soğutma sisteminde kullanılan
bütün akışkanların STK değerleri artmaktadır. Her iki durumda da en büyük STK değerlerini R500
soğutucu akışkanı alırken, en küçük STK değerlerini ise R404A soğutucu akışkanı almaktadır. Ayrıca
çevrimde R410A ve R502 soğutucu akışkanları kullanılması durumunda yaklaşık olarak aynı STK
değerleri elde edilmiştir. Performans açısından bu akışkanlar birbirinin alternatifi olarak
değerlendirilebilir.
Yoğusturucu sıcaklığının arttırılması durumunda ise çevrimde kullanılan bütün soğutucu akışkanlar
için soğutma sisteminin STK değeri azalmaktadır. Buharlaştırıcı sıcaklığının ve izantropik verimin
arttırılması durumunda olduğu gibi yoğuşturucu sıcaklığının arttırılması durumunda da en büyük STK
değerlerini R500 soğutucu akışkanı alırken, en küçük STK değerlerini ise R404A soğutucu akışkanı
almaktadır.
Sabit yoğuşturucu sıcaklığında, buharlaştırıcı sıcaklığının arttırılmasının, kompresör çıkış sıcaklığı ve
basınç oranı üzerine etkisi aynı olmaktadır. Her iki çevrim parametresi de buharlaştırıcı sıcaklığının
artmasıyla azalmaktadır.
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SOĞUK DEPO UYGULAMASINDA DOĞRU BİLİNEN
YANLIŞLARA IŞIK TUTMAK
Turan ERKAN

ÖZET
Bu bildiri, soğuk depolama prosesi parametrelerine ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Soğuk
depolamada sıcaklık, izole, havalandırma, hava dolaşımı, oda içi bağıl nem, evaporatör tasarımının
önemi, defrost uygulaması konularına açıklık getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Depolama, izole, defrost, nem.

ABSTRACT
This study is prepared in order to explain the parameters of cold storage process. Cold storage
temperature, insulation, ventilation, air circulaiton, relative humidity in room, importance of evaporator
design and defrost applications are the issues that are clarified in this study.
Key Words: Storage, insulation, defrost, humidity.

GİRİŞ
Soğuk depolama, çok basit soğutma teknolojisi uygulayarak da gerçekleştirilebilir. Depolama mekanı
sıcaklığını düşürmeye başlamakla basit anlamda soğuk depolamayı başlatmış oluruz. Ancak soğuk
depolama kalitesini, tasarım tekniği ve uygulanan soğutma teknolojisinin depolama parametreleri ile
ne kadar iyi uyumlu olduğu sonucu belirleyecektir.

SOĞUK DEPOLAMA PROSESİ PARAMETRELERİ
1. Sıcaklık
Oda sıcaklığını depolanacak ürün özellikleri belirlemektedir. Genellikle ürünler donma sıcaklığına çok
yakın derecelerde depolanmaktadır. Fakat bazı tropik meyvelerde olduğu gibi ürün depolanmasının
yüksek derecelerde yapılması gerekebilir. Muz 9ºC altında, portakal 5ºC altında depolanamaz. Ürün
türüne göre depolama sıcaklıkları araştırılmalı, özellikle meyve ve sebzelerde hasat sonrası fizyolojisi
uzmanları kaynakları dikkate alınarak belirlenmelidir.
Donmuş gıda ürünleri depolama sıcaklığının -18ºC ve altında olması gerektiği bilinmelidir. Donmuş
tavuk ve kırmızı et -18ºC’de depolanırken, donmuş balık ve dondurma -22ºC’nin üstünde
depolanmamalıdır.
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2. İzole
Soğuk depo uygulamalarında izole, enerji ekonomisi için değil başarılı bir depolama için yapılmaktadır.
Başarılı bir depolama için oda içinde homojen ısı profili olmalıdır. Homojen ısı profili yeterli kalınlıkta
doğru uygulanmış izole ile sağlanabilir. İzole kalınlığını, iklim bölgelerine bağlı olarak oda havası
sıcaklığı ile iç yüzey sıcaklığı arasındaki farkın 2 derecenin altında olması gerektiği şartı
belirlemektedir. Bu şart oda içinde homojen ısı profili sağlanması için önemli bir faktördür ve bu şartı
sağlayan yalıtım katsayısı, taze muhafaza odalarında 0.3 Kcal/hºCm², donmuş muhafaza odalarında
0.17 Kcal/hºCm² değeri üzerinde olmamalıdır.
İzole malzemesi olarak ısı yalıtım direnci dışında su buharı geçirme direncinin de yeterli ve iyi olduğu
malzemeler kullanılmalı, izole dış yüzeyine su buharı akışına karşı nem tecridi yapılmalıdır. Uygulama,
ısı köprüsü olmayacak şekilde yapılmalıdır. İzole malzemesi yoğunluğu doğru seçilmelidir. Zemin izole
malzemesi seçilirken m²’ye gelen yük dikkate alınmalı, yeterli yoğunlukta malzeme seçilmelidir. Duvar
ve tavan izolesinde yüksek yoğunluklu malzeme kullanmak gereksizdir. Çünkü yoğunluk yalıtım
direncini değiştirmez, mukavemet değerlerini belirler.
3. Defrost
Defrost, evaporatör yüzeyinde oluşan buzun aralıklarla eritilmesi işlemidir. Defrost periyodunda
evaporatör yüzeyindeki buz eritme işlemi yaygın olarak elektrik rezistansı ile, sıcak gaz ve su
duşlaması ile yapılmaktadır.
Evaporatör üzerinde oluşturulacak olan ısıtma gücü fazla olmamalı, yeteri kadar olmalıdır. Yeterli
ısıtma gücünü evaporatör tasarımında öngörülen gizli ısı miktarı belirlemektedir. Defrost periyodunda
kullanılan ısıtma enerjisinin büyük kısmı faz değişikliği için harcandığından, soğutma yükü ısı
bilançosuna dahil edilmemelidir. Ancak evaporatör kütlesi ısındığı için kütle duyulur ısısı ısı
bilançosuna dahil edilmelidir.
4. Evaporatör
Su oranı yüksek ürünlerin depolanacağı soğuk oda evaporatörleri oda içinde yüksek bağıl nem
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Sektörde yer alan gıda ve tarımsal branş uzmanlarının sıklıkla
ifade ettiği evaporatör yüzeyinin büyük olması gerekliliği yerine, gizli ısının minimize edildiği
psikrometrik etüt yapılarak evaporatör büyüklüğü belirlenmelidir.
Psikrometrik etüd, evaporatörün havadan nem alma kabiliyetinin en az seviyede olması gözetilerek
yapılmalıdır. Nem alma kabiliyetinin “0” olduğu bu durum kuru soğutma prosesi olarak tanımlanabilir.
Kuru soğutma evaporatörün yüzey sıcaklığının oda havası çiğ nokta sıcaklığının üstünde olması ile
sağlanabilir.
İzah etmeye çalıştığım bu psikrometrik etüd göstermektedir ki soğuk oda evaporatörü tasarımında 1.ci
sırada tanımlanması gereken parametre, evaporatör havası giriş çıkış sıcaklık farkı ∆T’ye bağlı hava
debisidir. Hava debisi doğru belirlenmemiş evaporatörün ısı transfer alanı ne kadar büyük olursa olsun
sağlıklı sonuç alınmayacaktır.
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Yukarıdaki psikrometrik etüdde görüldüğü gibi %80 bağıl nem 0°C oda uygulamasında evaporatör
üzerinden geçen havanın 2.5°C’lik farkla soğutulması kuru soğutma imkanı sağlamaktadır. Bu
psikrometrik etüde uygun tasarlanmış evaporatör ile soğutulan odada depolanan yaş ürünlerin su
kaybı en az seviyede olacağı için depolama kaliteside yüksek olacaktır.
Su oranı düşük ürünlerin(Tohum, kuru gıdalar v.b.) depolanacağı soğuk oda evaporatörleri de oda
içinde düşük bağıl nem sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Kuru gıda türlerine göre farklı bağıl nem
ihtiyacı dikkate alınmalıdır.
5. Havalandırma
Meyve sebzelerin fizyolojik faaliyeti hasat edildikten sonrada devam eder. Bu faaliyet sonucu olarak ısı
açığa çıkar, karbondioksit üretilir, etilen açığa çıkar, yani ürün devam eden solunumu sonucu kalitesini
kaybederek yaşlanır. Açığa çıkan etilen yaşlanmasını hızlandırır. Bu sebeple etilen odadan
uzaklaştırılmalıdır. Etileni uzaklaştırmanın en pratik yolu oda havasının yenilenmesidir. Bu amaçla oda
havasını yenileyecek uygun vantilasyon yapılmalıdır. Enerji ekonomisi için vantilasyon sabah erken
saatlerde yapılmalıdır.
Havalandırma, enerji kaybı demektir. Havalandırma yapmadan, oda havasındaki etileni absorbe eden
ekipmanlarda üretilmektedir.
6. İstif Düzeni
Depolanacak ürün oda içine, olması gereken doğru bir şekilde konmalıdır. Mal zemine mutlaka palet
üstünde konmalı, duvar kenarlarında hava dolaşımına mani olmayacak şekilde duvardan yeterli
açıklıkta istif yapılmalı ve istif yüksekliği soğutucu evaporatör alt noktasının yaklaşık 20-30 cm altında
olmalıdır. Ürünün solunumu neticesi açığa çıkan ısının oda havasına kolay taşınabilmesi için istif
aralarında boşluk bırakılmalıdır.
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Şekil 6.1. Mal İstif Şekli (Kesit)

Şekil 6.2. Mal İstif Şekli (Plan)
7. Ambalaj
Higroskopik olmayan ambalaj malzemeleri kullanılmalıdır. Ağaç kasa, ağaç palet, kağıt higroskopik
malzemelerdir. Oda içine girdikten sonra bünyelerine, yüksek bağıl nemli oda havasından mutlak nem
transferi olur. Oda içinde nemlendirme teçhizatı yoksa transfer olan nem maalesef yaş meyve ve
sebzenin bünyesinden karşılanır. Bu ise ağırlık ve kalite kaybı demektir. Plastik palet ve kasa
kullanımı tercih edilmeli, higroskopik olmayan ambalaj kağıtları kullanılmalıdır.
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Yumurta viyolleri gibi higroskopik ambalaj malzemeleri bünyelerine su aldıklarında mukavemet
değerleri düşer ve üst üste viyol yüklemelerinde çökmeler kaçınılmaz olur, yumurta kırılması şeklinde
büyük hasarlar meydana gelir. Bu sebeple soğuk depoda kullanılacak yumurta viyolleri, neme karşı
mukavemet değerlerinin artırıldığı parafin takviyeli hamurdan üretilmiş viyoller olmalıdır.
8. Hava Dolaşımı
Soğuk oda içinde durgun hava olmasına müsaade edilmemelidir. Oda içinde her noktada üniform
düzgün bir hava akımı olmalıdır (bkz: Şekil 8). Oda içinde birden fazla evaporatör olduğunda
evaporatörler aynı cephede olmalı ve yatay hava akımlı olmalıdır. Oda duvar açıklığı, evaporatör
havası etkili tesir mesafesinden daha fazla olmamalıdır. Oda iç yüzeyinin tamamında hava akımına
bariyer olacak kötü istif şekline müsaade edilmemelidir. Kötü bir uygulama olarak istif duvara
yaslandığında, o yüzeyde hava akımı olmayacağı için duvar iç yüzey sıcaklığının yükselmesi
kaçınılmaz olacaktır. Bu durumun depolama kalitesini tehdit eden olumsuz bir faktör olacağı
kaçınılmazdır.
Palet aralarında, bazı ürünlerde koli aralarında, hava akımına fırsat verecek boşluklar bırakılmalıdır.
Özellikle solunum değeri yüksek ürünlerde bu boşluklar çok önem kazanacaktır. Soğuk depoda
ürünlerin solunumu büyük oranda düşmekte fakat yok olmamaktadır. Solunum sonucu açığa çıkan
ısının oda havasına kısa yoldan ulaşması muhtemel ısı yoğunluklarının önüne geçecektir.

Şekil 8. Oda İçi Hava Akımı [2].
9. Nemlendirme
Yaş meyve sebze depolamasında oda içinde yüksek bağıl nem sağlanması kaçınılmazdır. Doğru
tasarlanmış evaporatörler oda içinde yüksek bağıl nem sağlayabilir, ancak iyi bir tasarımla minimize
edilse de evaporatöre mutlak nem transferi kaçınılmazdır. Muhtemel kullanılacak higroskopik
malzemelerin mutlak nem absorbsiyonu da dikkate alındığında oda içinde nemlendirme yapmak
kaçınılmaz hale gelmektedir. Oda havasına nem transferi, su kütlesi transferi olarak değil buhar
transferi şeklinde olması tercih edilmelidir. Su kütlesi transferi suya karşı hassas olan çilek, üzüm gibi
ürünlerde hasarlanmaya sebep olacaktır. Kötü tasarlanmış evaporatörle soğuyan odada nemlendirme
yapıldığında soğutma sistemi elektrik yutan canavar haline gelir.

SONUÇ
Soğuk depolama birden fazla meslek disiplinlerinin bir arada olduğu uygulamadır. Başarılı bir proje için
Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği ve soğutma teknolojisinde uzmanlaşmış Makine Mühendisliği
disiplinleri beraber çalışmalıdır.
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Geçerli en iyi bilgi ve teknoloji ile donatılmış olan soğuk depo işletmesinde kötü depolama sonucu
almak ihtimal dahilindedir. Başarılı bir sonuç almada doğru bilgilerle donatılmış iyi bir işletme
organizasyonu işin en önemli yanını oluşturmaktadır. Soğuk depolama ürüne artı özellik katmaz,
mevcut özelliklerini muhafaza etmesini sağlar. Bu sebeple depoya ürün girişinde çok iyi kalite testi
yapılmalıdır.
Soğuk depo yatırımı, konunun uzmanı tecrübeli bir mühendis tarafından hazırlanan uygulama projesi
ile gerçekleştirilmelidir.
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SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE DEFROST KAYIPLARININ
KONTROLU YOLU İLE ENERJİ TASARRUFU
Erol ERTAŞ

ÖZET
Defrost, hava soğutucuların soğuk (t<0 oC) yüzeyleri üzerinde oluşup biriken buz ve karların yok
edilmesi veya eritilmesi işlemine soğutma tekniğinde verilen isimdir. Tesisatlara eklenen çeşitli
devrelerle, düzeneklerle, önlem ve otomasyonlarla; soğutma sistemlerinin defrost için harcadıkları
enerji gereksinimleri düşük düzeyde tutulmaya çalışılır. Defrost sabit veya kontrollu zamanlama ile
yapılır. Defrost işlemi için enerji harcanarak veya dışarıdan soğuk mahalle sıcak akışkan yollanarak,
(bir miktar soğu yok edilerek) ek soğutma yükü yaratılmaktadır. Defrost yükü soğuk depo hesaplarında
pek dikkate alınmaz. Bildiride, defrost sırasında ortaya çıkan enerji kayıplarının düşürülmesi için,
sistemlerin tasarımı ve uygulamasında kullanılabilecek bazı çözümler ve alınabilecek önlemler ele
alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Soğuk odalar, Hava soğutucular, Defrost, Enerji tasarrufu,

ABSTRACT
The removing or melting of the ice and snow which is being formed on the cold surfaces of the air
coolers-evaporators (t<0 oC) is called defrosting. The energy used for this action should be kept as low
as possible. This will be done with different piping circuits, precautions,and automations. The timing of
the defrost procedure may be programmed or automated. For this purpose waste or additional energy
is used. This energy is an additional refrigeration load anyhow. In general, this load is neglectted. But
in some situations these losses may increase too much; causing from unsuitable construction of the
coolers, or automation and piping. All precautions should be foreseen during the projecting and
installation phase of the system. This paper deals with some solutions, and precautions for the
reducing of the defrost energy losses.
Key Words: Refrigerated storage, Air coolers, Defrosting, Energy profit

1. GİRİŞ
Soğuk ve donmuş muhafaza odalarında, ısı pompalarında hava soğutucu olarak çalışan
o
evaporatörlerin yüzey sıcaklıklarının 0 C’nin altına düştüğü durumlarda, havadaki nemin yüzey
üzerinde kar ve buz halinde toplanması, havadan yüzeye ısı transferini yavaşlatır. Tedbir alınmayan
durumlarda, uzun süre sonra soğutma kapasitesinin ve hava geçişinin kesit daralması nedeniyle
azalması gibi sorunlar meydana gelir. Defrost (buz eritme) işlemi biriken buz ve karın bertaraf
edilmesini sağlar. Soğutma yükü hesaplarında defrost kayıpları genellikle ele alınmaz. Buna karşılık
soğutucu seçiminde emniyet açısından bir miktar ek kapasite ön görülür.
Defrost sırasında odaya yayılan defrost ısısı oranı % 80’e kadar çıkabilir.[1] Oda sıcaklığının dar
toleranslar arasında sabit kalması gerekiyorsa bu işlemin hassasiyetle takip edilmesi ve sağlanması
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gerekir. Birden fazla hava soğutucu bulunan depolarda soğutucuları değişimli olarak defrosta almak
suretiyle sıcaklık dalgalanmasının önüne geçilebilir. Tek bir cihaz olması halinde defrost işleminin
seyrek aralıklarla yapılması ve mümkün mertebe kısa sürmesi istenir. Bu bakımdan hava soğutucu
tasarımında ve tesisat projelemesinde bazı konulara dikkat edilmesi gerekir.

2. SOĞUK DEPOLARDA KULLANILAN KLASİK BORU-KANAT-FAN TÜRÜ
SOĞUTUCULARDA BUZLANMA VE BUNA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

HAVA

o
0 C ‘nin altındaki sıcaklıktaki düzlemsel yüzeyler üzerinden nemli hava akımında buz birikimi
konusunda bazı araştırmalar yapılmış zamanla artan ve azalan buz kalınlıkları ile ilgili parametreler ve,
oluşan buzun yüzeyindeki pürüzlülük, buzun iletkenliği tayin edilmeye çalışılmıştır. Sabit nemdeki
havanın düzlemsel levha üzerinden akışında buz birikiminin giriş kısmında ilerideki buz kalınlığından
sadece % 4 kadar fazla olduğu, birikimden bir süre sonra yüzey sıcaklığı arttığında buz kalınlığının
azaldığı görülmüştür. Buzun yoğunluğu hava hızı ile birlikte artmaktadır.[2]

Yüzeyin özelliklerinin buz oluşumuna etkisi de araştırma konusu olmuştur. Hidrofilik (kontak açısı contact angle- küçük) yüzeylerde buz oluşumu ve defrost sonucu eriyen suyun uzaklaşması
yavaşlamakta, hirofobik (kontak açısı büyük) yüzeylerde buz oluşumu ve suyun uzaklaşması
hızlanmaktadır. Sonuçta normal yüzeylere göre fark hidrofobik yüzeylerde % 10,8 hidrofilik yüzeylerde
% 3,5 civarında kalmaktadır.[3]
2.1. Aktif Önlemler
Soğutucu yüzeyler üzerinde kar-buz birikimi hem ısı transferini yavaşlatır hem de hava akış kesitlerini
daraltarak hava debisinin düşmesine neden olur. Bu nedenle hava soğutucu tasarımında buzlanma
dolayısıyla olabilecek değişimler göz önünde bulundurulmalıdır. Tesis tasarımı sırasında soğutucu
kapasitelerinin işletme şartlarına karşı nasıl değişebileceği göze alınmalı ve yedek kapasite
bırakılmalıdır. Soğutucuların oda içindeki yerleşme durumları, defrost yöntemleri bellibaşlı faktörlerdir.
İsabetli kontrol ve zamanlamalar enerji ve emniyet açısından büyük faydalar sağlar.
İlk karlanma ve buzlanmalar ve en çok birikim soğutucunun soğu transfer yüzeyini oluşturan borukanatlardan oluşan paketin hava giriş tarafında başlar. Giren havanın sıcaklığı, nemi ve yüzey
sıcaklığı buzlanma hızını etkiler. Kanatçıklar arası uzaklık az ise, hava girişinde kısa zamanda biriken
kardan dolayı hava akış kesiti ve buna bağlı olarak hava debisi düşer. Bunun için, bilhassa donmuş
muhafaza odalarındaki soğutucularda girişteki kanatçık mesafeleri daha yüksek alınır. +4 oC ‘den
sıcak odalarda soğutucu kanatçık mesafesi 3-5 mm, dondurucularda kanatçıklar arası mesafe 10-16
mm ye kadar değişir. Genel olarak, oda sıcaklığı azaldıkça kanat aralığı arttırılır. Kanat aralığı
azaldıkça defrost sıklığı artmak zorundadır.
2.2. Pasif Önlemler
Bilhassa donmuş muhafaza odalarında soğutucuların kapılara yakın ve erişilmesi zor yerlere
yerleştirilmesinden kaçınılmalıdır. Bilhassa büyük odalarda, soğutucuların tavan tipi yerine zemine
yakın olarak yerleştirilmeleri işletme bakımından avantajlıdır. Değişen depolama rejimlerinde defrost
süreleri yeniden ayarlanabilir. Hava hareketinin ısı girişi olan duvar ve tavanlara ve kapılara doğru
yönlendirilmesi sıcaklık ve nem dağılımını olumlu etkiler. Kapılardan enfiltrasyon yolu ile giren nemli
havayı azaltıcı önlemler alınabilir. Çünkü nemin fazlası soğutucu üzerinde buzlaşacaktır.
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3. DEFROST YÖNTEMLERİ
Bellibaşlı defrost yöntemleri 1 numaralı tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Tablo 1. Soğuk Depolarda Kullanılan Bellibaşlı Defrost Yöntemleri
Defrost Şekli
Hava akımıyla
defrost
Suyla defrost
Elektrikli
ısıtıcılarla
defrost
Sıcak gazla
defrost

Yapılışı
a)Fan havasıyla t oda >+4oC
b)Hava bıçağı t oda <-10oC
Buharlaştırıcı dış
yüzeylerine su duşu
uygulaması
Buharlaştırıcının boru
demeti içine yerleştirilen
elektrik rezistansları ile
kontrollu ısıtma
Kompresörden gelen sıcak
gaz buharlaştırıcı içine
verilir

Avantajı
a)Basit
b)Hızlı olması
Basit bir sistem

Dezavantajı
a) Yavaş
b)Özel donanım
Su hazırlama ve kontrolu

Kontrolu kolay

Fazladan enerji sarfiyatı

Enerji geri kazanımı

Ek soğutkan boru
devreleri

3.1. Hava Akımıyla Defrost
3.1.1. Soğuk Oda Sıcaklığının 0 oC ‘den Büyük Olduğu Durumlar
Bu yöntem, oda sıcaklığının +4 oC ‘den büyük olduğu durumlarda kullanılabilir. Oda sıcaklığının
donma sıcaklığına daha yakın olduğu durumlarda defrost uzun sürer, tek soğutuculu odalarda sıcaklık
yükselmeleri meydana gelebilir. Defrost gerektiğinde, soğutucunun fanları bir oda termostatı
kumandası ile, soğutma kompresörü bir buharlaştırıcı termostatı veya alçak basınç pressostatı
kumandasıyla kontrol edilir. Böylece, soğutucu dış yüzey sıcaklığının 0 oC ’nin üzerine çıkması ve
buzun erimiş olması güvence altına alınmış olur.
Sürekli çalışmayan ön soğutma odaları veya dondurulma tünellerinde, oda boşken, fanlar elle
kumanda suretiyle çalıştırılıp buzlar eritildikten sonra, yine elle kumanda ile durdurulur.
3.1.2. Dondurulma Tünellerinde Hava Bıçağı Uygulamaları
Basınçlı havadan oluşturulan hareketli bir hava jetinden ibaret olan hava bıçağı, düzlemsel soğutma
yüzeyi üzerinde biriken (henüz buz haline gelmemiş) gevşek kar kütlesini dışarıya, veya bir kar
toplanma bölmesine sürükleyerek; soğutma yüzeyinin temiz kalmasını sağlar. Sıcaklık, hava içinde kar
halinde katılaşan su kristallerinin birbirine yapışıp buza dönüşemeyeceği kadar düşük olmalıdır.
Bu yöntem, özel tasarlanmış dondurulma tünellerindeki soğutucularda kullanılmaktadır. Benzer şekilde
gerekirse; donmuş muhafaza odası soğutucularında da uygulanması mümkündür.
3.2. Suyla Defrost
Bu yöntem en hızlı buz eritme şeklidir. Oda hava soğutucuların soğutma yüzeyleri üzerine tutunarak
biriken kırağı bir süre sonra kar ve buz haline dönüşür. Biriken karın kalınlığı çok fazla olmamalıdır,
Buzlar bloğun üst tarafına yerleştirilen duş tertibatı vasıtasıyla akıtılan su yardımıyla çok kısa bir
zamanda eritilir. Bu iş için su soğutmalı yoğuşturucudan çıkan ılık su da kullanılabilir. Suyun sıcaklığı
defrost süresini etkiler. Buzun her tarafta birden, eşzamanda erimesi istenir. Bunun için duş tertibatının
her tarafa eşit miktarda su dağıtması gerekir. Sular soğutucunun alt tarafında bulunan toplama
tavasından oda dışına defrost suyu toplama boruları ile iletilir. Duş tertibatı, defrost sonunda borular
içinde su kalmayacak şekilde tasarlanmıştır. Donmuş muhafaza odalarında, -40 oC ‘ye kadar
sıcaklıklarda suyla defrost yapılabilir. Yalnız soğutucular yerde olmalı ve su toplama tavası ve suyu
götürücü boruların sıcaklığı defrost sırasında 0 oC ‘nin üzerinde olmalıdır. Bu amaçla tavanın elektrikle
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veya sıcak akışkanla ısıtılması gereklidir. Isının mümkün mertebe odaya yayılmaması için bu tavalar
alttan ve yanlardan izole edilirler. Elektrikle ısıtılan tavalarda elektrikli ısıtıcı gücü 1200–1800 W/m2
tava yüzeyidir. Tavadan çıkan suları götüren borularda 50–100 W/m gücündeki rezistans kabloları
kullanılır.[4]
3.3. Elektrikli Isıtıcılarla Defrost
Elektrikli defrost küçük ve orta boy soğutma tesisatlarında, bilhassa halokarbon soğutkanı kullanılan
sistemlerde pratiklik açısından tercih edilir. Amonyak kullanılan büyük soğutma sistemlerde ise, su
veya sıcak gaz ile defrost tercih edilir. Tavalar için sıcak gaz ve/veya elektrikli ısıtıcılar kullanılır.
Elektrikli ısıtıcıların lamelli soğutucunun içinde dağılımı çoğunlukla soğutkan devrelerinin dışında
soğutkan borularına paralel boş boruların içine daldırılan çubuk şeklindeki dışı metal boru ile
korunmuş elektrik dirençleri kullanılarak uygulanır. Bu düzenlemede en önemli olan, ısıtıcı çubukların
uygun dağıtılmış olması ve defrost süresinin uzamamasıdır. Az sayıda büyük güçte ısıtıcı boru olması
yüksek yüzey sıcaklıklarının meydana gelmesine neden olur. Işıma kayıpları artar ve bu da oda
sıcaklığının istenmeyen derecede yükselmesine yol açar. Ayrıca, yüksek yüzey sıcaklıkları nedeniyle
oluşan su buharı soğutucu yakınındaki tavan ve duvarların üzerinde buz birikimleri yapar.
Isıtıcı direnç değerleri kanatçıklı yüzeyin m2 ‘si başına 80–100 W civarındadır. Defrost sonunda
soğutucu yüzeyin üzerinde hiçbir buz kalıntısı kalmamalıdır. Otomasyonda en çok tercih edilen
yöntem, defrost ve çalışma sürelerini ayarlayan bir zaman şalteri ve/veya duyargası kanatçıklar
arasına yerleştirilen bir buharlaştırıcı termostatıdır. Termostat sıcaklık 0 oC ‘nin biraz üzerindeki bir
sıcaklıkta defrost işlemini sona erdirir. Her odadaki defrost süresi şartlara göre zamanla
değişebildiğinden; ayarların zaman zaman kontrol edilmesi gerekir.
Yukarda verilen şekil dışında, ısıtıcıların yerleştirilmesinde kullanılan farklı bir uygulama Şekil 1’de
görülmektedir. Burada ısıtıcı kablolar kullanılır. Bunları taşıyan iki ucu açık çubuklar soğutkanın
dolaştığı boruların içine yerleştirilmiştir. Isıtıcı kablo zarf çubuğu miktarı sayıca daha fazladır. Defrost
işlemi sırasında önce buharlaştırıcı boruları içindeki soğutkan buharları ısınır. Isınan buhar tüm
buharlaştırıcı boruları içine yayılır. Bu sayede; soğutucu yüzeyler her tarafta daha eşit sıcaklığa gelir.
(En fazla 60 oC). Bu yöntemle diğerine nazaran %15 daha az enerji kullanılır. ( Isıtıcı kablo 40 W/m )

Şekil 1. Lamelli Soğutucularda Defrost İçin Kullanılan Isıtıcı Kablonun Yerleştirilme Şekli
3.4. Sıcak Gazla Defrost
Sıcak gaz ile defrost büyük donmuş muhafaza depolarında yaygındır. Bu işlem için kompresörden
çıkan sıcak gaz kondenserden önce alınarak oda soğutucularına sevkedilir. Yeterli miktarda sıcak gaz
gelişi sağlandığına defrost süresi suyla defrost kadar kısa olabilir. Sıcak gaz defrostu bir miktar
kondenser kapasitesini azaltacağından enerji geri kazanımı sağlar.
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Az sayıda oda soğutucu bulunan tesislerde defrost yapılan - soğutma yapılan soğutucu yüzeyi oranı
1/3 ten daha az olmalıdır. Aksi halde; defrost için kullanılabilir sıcak gaz miktarı yetersiz kalabilir. Şekil
2’de termostatik genleşme vanalı, soğutkanı alttan girişli biçok buharlaştırıcısı olan bir tesisin şeması
Şekil 3’te halokarbon soğutkanlı, çok sayıda hava soğutuculu bir tesiste aktarma valfi kullanılarak
yapılan sıcak gaz defrost şeması verilmiştir.

Şekil 2. Alttan Girişli, Temostatik Genleşme Vanalı, Çok Sayıda Hava Soğutucu Bulunan Bir Tesisin
Sıcak Gaz Defrost Şeması

Şekil 3. Çok Sayıda Hava Soğutuculu Bir Tesiste Aktarma Valfi Kullanılarak Yapılan Sıcak Gaz
Defrost Şeması
Halokarbon soğutkan kullanılan hava soğutmalı, tek kondenserli ve tek soğutuculu cihaz ve tesislerde
de genellikle sıcak gazla defrost uygulanır. Şekil 4’de böyle bir tesisin şeması görülmektedir. Bir 4
yollu aktarma valfı defrost safhasında kompresörden gelen sıcak gazı buharlaştırıcıya,
yoğuşturucunun -kondenser- sıcak buhar girişini ise kompresörün emiş borusuna aktarır. Böylece,
yoğuşturucu ve buharlaştırıcı birbirleriyle fonksiyon değiştirmiş olur. Buharlaştırıcı ısınırken
yoğuşturucu soğur. Otomatik kumanda bir termostat ve/veya pressostat tarafından sağlanır.
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Şekil 4. Tek Kondenser Ve Buharlaştırıcılı Halokarbonlu Sistemde Sıcak Gazla Defrost Devre Şeması
Alçak basınçlı sıvı soğutkan (pompalı) sirkülasyonlu sıcak gaz defrostlu soğuk ve donmuş muhafaza
tesisatlarındaki soğutucuların hızlı ve sorunsuz bir şekilde boşalmaları ve alçak basınç sıvı tankına
borularda birikmeden kolayca akmalarını temin için boru meyillerine dikkat edilmelidir. Şekil 5 ve Şekil
6’ da buna uygun devre şemaları verilmiştir.

Şekil 5. Sıvı Pompalı Soğutma Sisteminde Birkaç Soğutucunun Birlikte Defrost Edildiği Durum

Şekil 6. Üst Üste 2 Bloktan Oluşan (Büyük) Bir Dondurucunun Sıcak Gaz Defrost Bağlantıları -En Alta
Eriyen Suyu Toplama Tavası Isıtılması-

4. ISI POMPALARINDA DEFROST
Hava-su tipi ısı pompalarında, donma noktasına yakın veya bunun altında olan çevre sıcaklıklarında
dış havanın bağıl nem durumuna bağlı olark buzlanmalar meydana gelir. Bu durumlarda cihaz
o
otomatik olarak, sıcak gaz sirkülasyonu durumuna geçer. Ancak, dış sıcaklığın -15 C ye kadar
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düştüğü bölgelerde defrost için, daha komplike olan başka çözümler uygulamak gerekir.[5] Hava-hava
ısı pompalarında da soğuk dış havada bulunan evaporatör; (aynı şekilde konutlarda kullanılan klima
adı verilen cihazların ısıtma modunda dış ortamdaki kondenser/evaporatör) benzer şekilde defrost
edilir.

5. DEFROST KAYIPLARI
Defrost kayıplarını defrost anında bu işlemi gerçekleştirmek için fazladan sarf edilen enerji olarak tarif
edebiliriz. Defrost gereksinimi odanın çalışma rejimine (sıcaklık, bağıl nem, mal sirkülasyonu) ve hava
değişimine bağlıdır. Hava değişimi ile oda içine giren havanın taşıdığı nemin fazlası defrostla oda
dışına atılacaktır. Bunu gerekli (zorunlu havalandırma) ve istenmeyen (kapılardan enfiltrasyon) hava
olarak ayırt edebiliriz.
5.1. Buz Oluşum Kayıpları
Oda havası içindeki su buharının donması için sarf edilen enerji, oda soğumasına yaramadığı
durumlarda tam bir kayıptır. 0 oC ‘nin üstündeki sıcaklıklarda oda havasının sirkülasyonu ile buzu
eriterek havayı soğutma halinde bu enerji geri kazanılır.
Buna karşılık, oda sıcaklığı 0 oC ‘nin altında ise bu enerjiyi doğrudan geri kazanmak olanaksızdır. Bu
kayıbın miktarını bazı kabullerle hesaplamak mümkündür.
A : soğutma yüzeyi,[m2] t kaplanan ortalama buz kalınlığı [m] ve q d [kJ/m3] buzlaşma özgül ısısı, COP
soğutma sisteminin performans katsayısı ise, buzlaşma nedeni ile kaybedilen enerji: K [kJ] (soğutma
kompresörünün bu kaybı karşılamak için fazladan harcadığı enerji) (1) numaralı formüle göre
hesaplanabilir.
K = (A x t x q d )/COP

kJ

(1)

5.2. Buz Eritme Kayıpları
Defrost süresinde soğutucu kütlesinin bazı kısımlarında sıcaklık artışları meydana gelir. Bu sırada oda
havasına bir miktar hava dış yüzeylerden taşınım (konveksiyon) yolu ile geçer. Ayrıca, havanın
soğutucu blok içine girdiği ve çıktığı açıklıklardan hava değişimi (enfiltrasyon) olması kaçınılmazdır.
Bunun azaltılması için tasarımsal önlemler alınabilir.
Soğutucu yüzeyleri üzerinde bulunan kar ve buzu eritmek için harcanması gereken enerji defrost
şekline göre değişik tarzda hesaplanmalıdır. Genel anlamda donmuş haldeki buzu eritmek için
3
3
gereken ısı miktarı: Q: q b [KJ/m ], buzun ergime özgül ısısı: c b [kJ/m K], buzun ısınma ısısı, t oda oda
sıcaklığı , t o donmuş buzun sıcaklığı ile ifade edilirse, aşağıdaki formüllere göre hesaplanmalıdır :
Q = (A x t x q b )
q b = q d + c b x (t oda -t o )

kJ

(2)

kJ/m3

(3)

Burada t o defrost başlangıcından hemen önceki buharlaşma sıcaklığı olarak alınabilir.
5.2.1. Su İle Defrost Halinde Harcanan Eritme Enerjisinin İrdelenmesi
Başlangıçta defrost için kullanılan suyun temini, depolanması, gerekiyorsa şartlandırılması,
pompalanması ile ilgili enerji sarfiyatlarını genel çıktılar olarak düşünüyor ve tesisin tasarımı sırasında
çevresel durum ve faktörler göz önünde bulundurularak optimum çözümün bulunduğunu kabul
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ediyoruz. Bunun doğruluğu ayrıca araştırılabilir ve enerji açısından daha ekonomik bir uygulamanın
yapılabilirliğini araştırılabilir. Burada sadece defrost sırasında olabilecek enerji kayıplarını ele alacağız:
Defrost suyunun soğutucu içinde duş şeklinde buzlu yüzeyler üzerinden akması sırasında fanlar
durmuş durumdadır. Birikmiş kar-buz kütlesinin erime hızı, defrost suyunun dağıtım geometrisi,
sıcaklığı ve debisi ile bağlantılıdır. Genel olarak defrost ne kadar çabuk gerçekleştirilirse, sudan oda
atmosferine kaçan duyulur ve gizli ısı (ışınım ve buharlaşma) o kadar az olur. Aslında bu konuda
bilinmesi gereken husus, mevcut oda rejiminde en uygun su debisi ve sıcaklığının verilmiş olmasıdır.
Soğutucu kataloglarında bu konuda bilgi yoktur. Ancak tesisin işletmecisi tek tek her bir soğutucuyu
kontrol ederek mevcut şartlar ve alternatifler içinde en uygun ayarı yapmalıdır. Defrost süresi ve
aralıkları kontrol altında tutulmalıdır. (otomatik veya elle kontrol) Bu ısı kaybın deneysel olarak
ölçülmesi mümkündür. Kayıpların azaltılması için özel tasarımlar uygulanabilir.
5.2.2. Elektrikle Defrost Halinde Harcanan Enerji
Yukarıda verilen formüller ideal durum için geçerlidir. Uygulamada defrost sonu sıcaklıklar oda
sıcaklığının üzerindedir. Bu enerjinin belirlenmesi diğerlerine göre kolaydır. Soğutucular içine
yerleştirilmiş ısıtıcı güçleri bilinmektedir Defrost süre ve aralıkları oda rejimine ve defrost /çalışma
periyotlarıa bağlıdır. Enerji sarfiyatı sayaç takılarak ölçülebilir. Kontrol için elektrik sayacı uygulaması
bazı tesislerde yapılmaktadır.
5.2.3. Sıcak Gazla Defrost Halinde Durum
Bu halde belirgin bir enerji kayıbından söz edilemez. En ideal defrost yöntemi budur. Sadece defrost
süresinde soğutucu blok sıcaklığının oda sıcaklığı üstüne çıktığı sürede soğutucu zarfı ve
açıklıklarından oda havasına aktarılan ısı bir ek soğutma yükü oluşturur.

6. DEFROST KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Soğutucu yüzeyleri üzerinde toplanan buz, oda havası içindeki su buharıdır. Buzlaşma, oda nem
oranını düşürür. Bazı taze meyve ve sebzelerin depolandığı soğuk odalarda yüksek bağıl nem
gereklidir. Bu durumlarda 0 oC ye yakın sıcaklıklarda soğutucu yüzeyi üzerinde aşırı buzlanmanın
olmaması için, oda havası ile yüzey arasındaki sıcaklık farkı düşük tutulmalıdır. Bu şart sağlandığı
taktirde buzlanma az, defrost, süreleri kısa olur. Defrostun daha kısa aralıklarla yapılması; buz
kalınlığını azaltır ve ısı geçiş katsayısını yükseltir. Fakat bu durumda defrost kayıpları yükselir.(6)

SONUÇ
Birçok oda soğutucu kataloglarında verilen soğutma kapasiteleri buzlanmamış yüzeyler için geçerlidir.
Testler de buzlanmamış yüzeylerle yapılmaktadır. (DIN 8958, ENV 328) Buna karşılık testlerin
buzlanmış halde yapılmasını düzenleyen standartlar ve uygulamalar da vardır (NEN 1876)
Hesaplamalarda kapasite için verilen şartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Donmuş muhafazalarda
defrost için yedek soğutma kapasitesi gerekip gerekmediği incelenmelidir.
Defrost kayıplarının azaltılması, her şeyden önce soğuk depo işletmesi personelinin eğitimine ve
çabasına bağlıdır. Kuruluşta gözden kaçan, değişik uygulamalar sırasında meydana gelen durumlarda
çok faydalı yeni çözümler bulunabilir.
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SOĞUTMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ
Türkan ÜÇOK
Ali GÜNGÖR

ÖZET
Ülkelerin geleceğinin enerjinin yarınına odaklı olduğu şu günlerde enerji verimliliğinin değeri çok
büyüktür. Binalarda tüketilen enerjinin % 70–90 ‘ının ısıtma-soğutma amaçlı kullanımından yola
çıkılarak soğutmada enerji veriminin artırılmasının önemine varılabilir.
Bu yazının amacı, soğutmada verimliliğin ölçütlerini, verimi artırmak için alınabilecek tedbirleri mevcut
donanım verimliliklerine, enerji yönetimi hususlarına ve alternatif soğutma tekniklerine yer vererek ele
almaktır.
Anahtar Kelimeler: Soğutma, Enerji verimliliği, Enerji yönetimi, Alternatif soğutma teknikleri

ABSTRACT
As the future of countries oriented to energy’s tomorrow in these days, the value of energy efficiency is
massive. By considering 70 to 90% of the energy consumption in buildings is used for heating and
cooling purposes, the significance of enhancement of energy efficiency in refrigeration can be
recognized.
The aim of this paper is to address criterias of energy efficiency in refrigeration and measures to be
taken in order to improve efficiency by giving the available equipment efficiencies, energy
management cases and alternative refrigeration techniques.
Key Words: Refrigeration; Energy Efficiency, Energy Management, Alternative refrigeration
techniques.

1. GİRİŞ
Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin enerji yoğunluğuyla (ne kadar az enerji harcayarak ne kadar çok enerji
üretildiği ) ölçüldüğü günümüzde enerjinin verimli kullanılması büyük değer taşımaktadır. Türkiye’de
enerji yoğunluğu dünya ortalamasının üstünde olup [1], sanayide % 42 ve konut alanında ise % 25’ lik
bir nihai tüketim oranı söz konusudur [2].
Enerji arzının giderek arttığı ve bu talebin % 72 sinin dış kaynaklı karşılandığı ülkemizde binalarda
tüketilen enerjinin % 70–90 ‘ı ısıtma-soğutma amaçlı kullanılmaktadır [3].
Mevcut durum değerlendirildiğinde, soğutma sistemlerinde enerji verimliliği önemli bir husus olarak ön
plana çıkmaktadır.
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Soğutma sistemlerinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi sıralanan enerji yönetimi yollarından herhangi
biri izlenerek sağlanabilir [4]:




Mevcut soğutma sistemlerinin enerji verimliliği daha yüksek olanlarla değiştirilmesi
Soğutma sistemlerinin mevcut işletme kontrollerinin geliştirilmesi
Alternatif soğutma sistemlerinin kullanılması

2. SOĞUTMA DONANIMLARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜTLERİ









Verimli bir donanımın ana unsurları şu şekilde ifade edilebilir:
Soğutma yüklerinin en aza indirilmesi
Sistem veriminin mevcut yük ve ortamda en yüksek düzeye çıkarılması
Çalışma koşullarının en uygun hale getirilmesi
Yeterli kontrol ve denetim ekipmanının temin edilmesi
Soğutma sistem elemanlarının (soğutkan da dahil olmak üzere) verimli çalışma için seçimi ve
uyumu
Soğutma donanımın uygun bir şekilde kurulumu ve devreye alınması
Isı geri kazanımı, bedelsiz soğutma ve ısı depolama fırsatlarının uygun yerlerde kullanılması

Soğutmada yaygın olarak kullanılan sistemler iki grupta incelenebilir: birimsel iklimlendirme sistemleri
(unitary air conditioning), merkezi su soğutma grupları.
2.1 Birimsel İklimlendirme Sistemleri (Unitary Air Conditioning)
Birimsel iklimlendirme sistemleri sadece soğutma ya da hem ısıtma hem de soğutma sağlamaya
yönelik genellikle fabrikasyon sistem birimleridir. Bu sistemler oda tipi iklimlendirme birimleri, bağımsız
iklimlendirme cihazları, konut tipi iklimlendirme birimleri ve ısı pompalarını kapsamına alır.
Su soğutma gruplarına oranla daha düşük hizmet süresi ve daha düşük enerji verimliliğine sahiptir.
Sıklıkla küçük iş yeri binalarını, ticari amaçla kullanılan alanları ve derslikleri de kapsamına alan küçük
mesleki binalara kurulurlar.
Oda tipi klima cihazı kabinle kapanmış küçük boyutlu soğutma sistemleridir. Bu soğutma sistemleri
çatı tipi klima cihazları, split oda tipi klima cihazları, dikey tip klima sistemleri.
Çatı üstü sistemleri, ticari binalarda 17 kW- 70 kW, özel üretilmiş birimler içinse 350 kW kapasiteye
kadar üniteler mevcuttur.
Dikey tip klima sistemleri genellikle kapalı mekan kurulumları için tasarlanmıştır. Çoğu sistem su
soğutmalı yoğuşturucuya sahiptir.
Split oda tipi sistemlerde sıklıkla hava soğutmalı yoğuşturucu ve kompresör bina dışında,
buharlaştırıcı ise iç mekan klima santrali içerisinde kurulu olarak bulunur.
Isı pompaları ünite içerisinde soğutkan akışı tersine çevrilerek hem ısıtma hem de soğutma amaçlı
kullanılır. Isı pompası için ısı kuyusu veya kaynağı hava, su ya da toprak olabilir [5]. Ticari ve
endüstriyel uygulamalarda havadan-havaya ısı pompaları 90 kW a kadar, su kaynaklı ısı pompaları
190 kW’ a kadar soğutma kapasitelerine sahiptir.
Isı pompaları iki hızlı ve değişken hızlı motorlar kullanılarak daha verimli hale getirilir. Standart
modellere kıyasla iki hızlı hava kaynaklı ısı pompaları enerji tüketimini yaklaşık % 27, değişken hızlı
hava kaynaklı ısı pompaları %35, iki hızlı toprak kaynaklı ısı pompaları % 46 oranında azaltmaktadır.
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Toprak sıcaklığı yazın hava sıcaklığından daha düşüktür. Toprak kaynaklı ısı pompası bu ısıyı daha
düşük bir sıcaklık farkı boyunca pompalar. Bu durum yüksek verimlilik ve daha düşük enerji
kullanımıyla sonuçlanır. Toprak kaynaklı ısı pompaları, hava kaynaklı ısı pompalarına nazaran % 50
maliyet tasarrufu sağlar. Toprak kaynaklı ısı pompası donanımı hem yeni hem de mevcut evlerde
daha eski veya geleneksel yenileme sistemlerine oranla % 25 -% 75 enerji tüketimini azaltmaktadır [6].
2.2 Merkezi Su Soğutma Grupları (Central Chillers)
Konut dışı büyük binalarda kullanılan soğutma sistemleri iskân edilen mahalden dış ortama ısı
transferi ortamı olarak sıklıkla soğutulmuş su kullanır. Burada su, su soğutma grupları ve soğutma
kuleleri aracılığıyla temin edilir. Soğutulmuş su sistemi seçimi yapılırken tasarımcılar hava ve su
soğutmalı su soğutma grubu arasında tercih yaparlar.
Hava-soğutmalı sistemler soğutma kulesi ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulum ve bakım maliyetlerini
azaltır. Bununla birlikte, su-soğutmalı sistemleri hava-soğutmalı modellerden büyük ölçüde daha
verimlidir [7].
Su soğutma grubu seçilirken uygun boyutlandırmaya özellikle özen gösterilmesi kritik önem taşır.
Daha büyük boyuttaki bir sistem yalnızca ilk yatırım maliyetini artırmakla kalmayıp aynı zamanda
düşük-yük çalışma koşulu ve aşırı periyodik işletmeye bağlı olarak fazladan enerji harcayacaktır. Su
soğutmalı bir sıvı soğutma grubu devre şeması Şekil 1 ‘de verilmiştir.

Şekil 1. Su Soğutmalı Sıvı Soğutma Grubu Devre Şeması [8].
1 Hermetik kompresör
2 Emme hattı basınç göstergesi
3 Yüksek-düşük basınç emniyeti
4 Yüksek basınç göstergesi
5 Su soğutmalı yoğuşturucu
6 (Tercihe bağlı) Su ayarlama vanası
7 Yoğuşturucu suyu giriş bağlantısı
8 Yoğuşturucu suyu çıkış bağlantısı
9 Bakım vanası
10 Filtre kurutucu
11 Sıvı hattı selenoid vanası
12 Soğutkan gözetleme camı

13 Genleşme vanası
14 Sıcak gaz bypass vanası
15 Buharlaştırıcı
16 Santrifüj pompa
17 İşlem girişindeki alıcı test çubuğu
18 İşlem girişindeki basınç göstergesi
19 İşleme giriş bağlantısı
20 Su besleme bağlantısı
21 Su tamamlama selenoidi
22 Depo seviyesi anahtarı
23 İşlemden çıkış bağlantısı
24 İşlem çıkışı alıcı test çubuğu
25 Depo
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2.2.1 Elektrikli Su Soğutma Grupları
Bu soğutma grupları mekanik buhar sıkıştırmalı çevrimle çalışmaktadır. Sistemler, kullanılan
kompresör çeşidine göre piyasada üç ana kategoride bulunur: Santrifüj kompresörler, pistonlu
kompresörler, döner tip kompresörler.
Santrifüj kompresör kullanan su soğutma grupları 300- 25000 kW, pistonlu kompresörler kullananlar
35–700 kW, döner tip kompresör kullananlar ise 3–1750 kW kapasiteye sahiptirler.
Pistonlu kompresör kullanan su soğutma gruplarında kısmi yük şartlarında daha yüksek çalışma
verimi elde etmek için iki veya daha fazla pistonlu kompresör kullanılabilir.
2.2.2 Motor Sürücülü Su Soğutma Grupları
Elektrikli su soğutma gruplarıyla benzer olarak, bu sistemler de mekanik soğutmayı sağlamak için
pistonlu, döner tip ya da santrifüj kompresörler kullanır. Bu soğutma grupları türbinler veya gaz yakıtlı
motorlar tarafından tahrik edilebilir.
15000 kW a kadar kapasiteleri mevcut olup, yüksek ilk yatırım maliyetine sahiptirler.
2.2.3 Absorpsiyonlu Soğutma Grupları
Soğutma çevrimine güç aktarmak için ısı enerjisi kullanır. Absorpsiyonlu soğutma grupları çevrimde
kullandığı güç niteliğine göre doğrudan ya da dolaylı ateşlemelidir.
Doğrudan ateşlemeli absorpsiyonlu soğutma grupları piyasada doğalgaz ucuz olduğunda uygun
maliyetlidir. Bu sistemlerde 100–5000 kW kapasite mevcuttur.
Dolaylı ateşlemeli absorpsiyonlu soğutma grupları buharı (1 bar), sıcak suyu( 140 oC) veya sıcak
endüstriyel gaz atığını ısı kaynağı olarak kullanabilmektedir. Genellikle 200 kW–5000 kW kapasiteye
sahiptirler.
2.2.4 Çoklu Kompresörlü Su Soğutma Grupları
Bu sistemler pistonlu, vidalı veya santrifüj kompresörlerle işletilebilmektedir. Kapasiteleri 100 ile 7000
kW aralığında olup, özellikle kısmi yükte çalıştırıldıklarında enerji tasarrufu sağlarlar.
Bu soğutma gruplarının tek kompresörlü soğutma gruplarına oranla soğutma enerjisi kullanımında %
25 e kadar tasarrufta bulunduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur [4].
2.2.5 Değişken Hızlı Kompresörlü Su Soğutma Grupları
Bu sistemler genellikle santrifüj kompresör kullanır ve değişken yüksek basınç koşullarında değişken
hızlı motorlar kullanılarak işletilir. Soğutma yüklerinin, en üst sınırın çoğu zaman altında olduğu
şartlarda en iyi çalışma gösterir. Tam kapasiteleri 500 ila 2500 kW aralığındadır. Değişken hızlı
kompresörlerle çalışan su soğutma gruplarının soğutma enerjisi kullanımını yaklaşık % 50 oranında
azalttığı belirtilmektedir [4].
2.2.6 Scroll Kompresörler
Boşaltma ve emme gazları arasındaki ısı kaybı azaltıldığından santrifüj kompresörlere oranla enerji
tasarrufu yüksek cihazlardır. Scroll kompresörlü su soğutma gruplarının soğutma performans katsayısı
3.2 yi aşmaktadır.
2.3 Su Soğutma Gruplarında Verimliliği Yükselten Yöntemler



Daha etkili ısı transferi elde etmek için buharlaştırıcı ve yoğuşturucu yüzey alanlarının
artırılması
Kompresör verimi ve kontrolündeki iyileştirmeler
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Soğutucu akışkan borularının iç kısmının sürtünmeyi azaltmaya yönelik genişletilmesi
Tortu ve biyolojik kirlenmenin önlenmesi için yoğuşturucu suyunun ozonlanması
Otomatik kontrolün kullanılmasını içeren diğer tedbirler şunlardır:
Soğutulmuş suyun soğutma yükünü karşılayacak en yüksek sıcaklıkta temin edilmesi
Su soğutmalı yoğuşturucularda dış hava yaş termometre sıcaklığı düştüğünde yoğuşturucu su
besleme sıcaklığının azaltılması [4] .

3. SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ YÖNETİMİ
3.1 Bakım
Enerjiye yönelik bakım tekniklerinin geliştirilmesi bir enerji maliyet-azaltma planının başlangıcı için en
belirgin basamaktır. Bakım sıklıkla sıralanan faaliyetlerden oluşur:


Buharlaştırıcı ve yoğuşturucuların ısı transfer yüzeyi düzenli denetim ve temizlikle temiz
tutulmalıdır. Kirlenme ısı transfer verimini azaltır, ısı transfer oranını korumak için daha yüksek
sıcaklık farkları gerektirir.

880 kW kapasiteli santrifüj kompresörlü bir su soğutma grubu için COP değerleri ve gerekli güç
değerleri buharlaştırıcı ve yoğuşturucunun kirlilik durumlarına göre aşağıda verilen tabloda
değerlendirilmiştir. İklimlendirme için soğuk su ihtiyacı cebri çekimli bir soğutma kulesi tarafından
karşılanmaktadır [9].
Tablo 1. Isı Transfer Yüzey Temizliğinin Sistem Çalışmasına Etkisi.

Kirli
Temiz

Soğutkan Emme
sıcaklığı (oC)

Soğutkan
Yoğuşturucu
Sıcaklığı(oC)

1.7
7.2

46.1
40.6

COP
COP=0.25*T L /(T H TL)
1.55
2.10

880 kW soğutma için
gerekli güç (kW)
568
419

Sistem yılda 900 saat tam kapasite çalışmaktadır ve elektrik kullanım bedeli 13.726 kr/kW-saat’ dir.
Elektrik kullanım bedeli belirlemesinde, EPDK’ nın elektrik piyasası dairesi Ocak 2011 ulusal tarifeleri
esas alınmıştır [10].
Kullanım bedeli kazancı=(568 kW - 419 kW) x 900 saat x 13.726 kr/kW-saat=18406 TL/yıl
Bakım maliyeti =7536 TL
Geri ödeme süresi= 0.4 yıl = 5 ay






Emme gazının aşırı ısınmasını ve aşırı soğutma kaybını önlemek için emme ve sıvı hattı
yalıtımı iyileştirilmelidir.
İklimlendirilmeyen ortamlara yerleştirilen soğutucu akışkan hatları ısı kazanır bu durum yararlı
soğutma üretilmeksizin sistem yükünü artırır.
Kontroller kalibre edilmeli ve soğutma ve ısı pompası sistemlerinin verimli çalıştığından emin
olmak için işletim düzenli bir altyapıda kontrol edilmelidir. En verimli soğutma donanımı
kontrolü değişken frekanslı sürücü kontrolü teknolojisidir [11]. Değişken frekanslı sürücü
kontrolü buharlaşmalı yoğuşturucu kapasite kontrolü, buharlaştırıcı kapasite kontrolü, vidalı
kompresör kapasite kontrolü gibi donanım kapasite kontrolünde kullanılmaktadır.
Soğutma donanımımda belirtilen soğutkan miktarı korunmalıdır. Yetersiz soğutkan yükü
sistem performansı ve kapasitesini azaltır. Azalmış soğutkan debisi soğutucu akışkanın
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Yoğuşturucu üniteleri ve soğutma kulelerinde kısıtlanmamış hava hareketi sağlanmalıdır.

Böylelikle daha yüksek yoğuşturucu sıcaklığı ve basıncına neden olan kısa devre hava akımı ortadan
kaldırılır.
Burada yoğuşturucu sıcaklığının düşürülmesinin enerji maliyetine etkisi hava- soğutmalı
yoğuşturucuya sahip 175 kW kapasiteli bir soğutma sistemi üzerinde açıklanacaktır. Hava soğutmalı
yoğuşturucunun bulunduğu alan malzeme yığınlarıyla depo haline getirilmiştir. Yoğuşturucuya hava
akışı kısıtlanmakta ve soğutma hava akımı kısa devreye uğramaktadır.
Bu nedenle, ortam sıcaklığının 35 oC olduğu bir günde yoğuşturucuya giren hava sıcaklığı 46.1 oC dir.
Gerçek soğutma yükü 120 kW tır. Kompresör gücü için üretici kataloğu değerleri, yoğuşturucu hava
girişi sıcaklığı 35 oC iken 42.3 kW ve 46.1 oC olduğunda 49.76 kW olarak belirtilmektedir [9].
Sistem yılda 2000 saat yüksek sıcaklıkta çalışmaktadır. Elektrik kullanım bedeli 13.726 kr/kW-saat dir
[10]. Hava giriş sıcaklığının sistem performansına etkisi Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Yoğuşturucu Hava Girişi Sıcaklığının Sistem Çalışmasına Etkisi
Soğutma Sistemi
Yoğuşturucu Girişi Hava
Sıcaklığı (oC )
35
46.1



Kompresör Gücü
(kW)

Enerji Tasarrufu
(kW-saat)

Maliyet Tasarrufu
(TL)

42.3
49.76

14920

2047.91

Soğutulan ortama çevre hava ve su hortumlarından nem girişi ortadan kaldırılmalıdır. Bu
şekilde her bir litre suyu buharlaştırmak için yaklaşık olarak 0,5 ton soğutma enerjisi
kullanımının önüne geçilir [12].
Defrost için kontroller doğru bir şekilde ayarlanmalı, düzenli olarak ayarların denetimi
yapılmalıdır.

3.2 Maliyet Azaltma Önlemleri
Bu önlemler yoğuşturucu sıcaklığı düşürülerek, buharlaştırıcı sıcaklığı artırılarak sistem soğutma
performans katsayısının yükseltilmesi ve soğutmada enerji verimliğini artıran diğer yollardan
oluşmaktadır.







Buharlaşan soğutucu akışkan bir ısı değiştiricisi kullanılarak ya da sıcak gaz çıkışına sıvı
soğutucu akışkan püskürtülerek soğutulabilir. Böylece yoğuşturucu verimi artırılır.
Değişken yüksek basınç kullanılabilir. Yoğuşturucu basıncı genellikle yoğuşturucu fanlarının
çalıştırılması veya fanlarda hız kontrolü yapılarak denetlenir [13].
Sıvı basıncı artırımı yoluyla yoğuşturucu basıncında azalmaya izin verilebilir.
Buharlaştırıcı sıcaklığı işleyişin elverdiği en yüksek değere ayarlanmalıdır.
Amonyak kullanılan soğutucu sistemlerde su ve yağı amonyaktan uzaklaştıracak kapanlar
kurulmalı ve bakımı denetlenmelidir [12].
Atılacak ısı yükü 250 kW ‘ın üzerinde ise buharlaşmalı yoğuşturucu kullanılmalıdır. Böylelikle
yoğuşturucu sıcaklığı hava soğutmalı yoğuşturuculara kıyasla 5 oC ‘a kadar
düşürülebilmektedir [13].
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3.3 Mevcut Donanımın İyileştirilmesi
İyileştirmeler büyük enerji tasarrufu fırsatları sunabilmektedir fakat detaylı analiz gerektirirler ve yatırım
maliyetleri genellikle yüksektir.







Soğuk depolama fazla soğutma ihtiyacı olduğu durumda ilave su soğutma grubuna olan
gereksinimi azaltır.
Soğutma çevriminden geri kazanılan ısı, konut su ısıtması, ortam ısıtması veya işlem ısıtması
için kullanılabilir. Ayrıca daha serin bir yoğuşturucu ortamı mevcut olduğu için soğutma
katsayısı da artacaktır.
Kompresörler ve yoğuşturucuların soğutulması için kapalı çevrim sistemi kurulabilir.
Gövde borulu ısı değiştiricisi daha yüksek verimliliğe sahip plakalı ısı değiştiricisiyle
değiştirilebilir.
İşlem soğutma suyu için soğutucu akışkan olarak sadece su kullanılabilir. Bu durumda % 20
ila % 50 arasında enerji tasarrufu sağlamak mümkündür [12].
Düşük sıcaklıklarda uçucu akışkan kullanan ikincil bir soğutma sistemi kurulabilir.

3.4 Alternatif Soğutma Sistemleri
Buharlaşmalı serinletme, besleme havasını soğutmak için su püskürtme veya nemlendirilmiş ortam
kullanan ve sıcaklıkların çevre havasının yaş termometre sıcaklığına yaklaşmasına izin veren iyi
yapılandırılmış bir soğutma tekniğidir.
Doğrudan buharlaşmalı serinletme besleme havasının sıcaklığı düşürüldüğü zaman bu havayı
nemlendirir. Dolaylı buharlaşmalı serinletme havadan havaya ısı değiştiricileri kullanan ve nem ilavesi
yapmayan bir tekniktir. Dolaylı buharlaşmalı serinletme doğrudan buharlaşmalı serinletmeye kıyasla
daha az etkili ve daha pahalı bir yöntemdir.
Buharlaşmalı serinletme sistemlerinin ortalama soğutma katsayıları iklime bağlı olarak 10 ile 20
aralığındadır[4].
Soğutma kulesinden çıkan suyun besleme havasını ya da su soğutmasıyla bedelsiz soğutmanın
kullanımı, kuleden çıkan suyun soğuk havalarda kullanımı ile çalışan soğutma çevrimi
olarak bilinmektedir [14]. Bu metotla su soğutma grupları çalıştırılmadan, yalnızca soğutma kulesi
kullanılarak soğutulur; normal soğutulmuş su devresi veya ısı değiştiricileri aracılığıyla doğrudan
serpantinlerde dolaştırılır.
Nemlendirilmiş yataklı bir buharlaşmalı serinleticinin elemanları Şekil 2’ de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Nemlendirilmiş Yataklı Buharlaşmalı Serinletici [15].
Nem almalı Soğutma (Desiccant Cooling): Havanın sıcaklığı artırılıp nemi azaltıldığı için buharlaşmalı
serinletme çevriminin tersi olarak görülebilir. Kurutulan hava çevre havasıyla temas halinde olan ısı
değiştiriciler kullanılarak soğutulur. Son olarak buharlaşmalı serinletme ile havanın daha da
soğutulması sağlanır. Havadan suyu emdikten sonra nem alıcı malzemeyi yeniden kazanmak için bir
ısı kaynağına ihtiyaç duyulur. Bu sistemlerin verimliliği duyulur ısı faktörüne fazlasıyla bağlıdır. Duyulur
Isı Faktörü şartlandırılan ortamın duyulur ısı kazancının, duyulur ve gizli ısı kazancının toplamına oranı
olarak tanımlanır. Nem almalı soğutmanın temel çalışma prensibi şekil 3’ te verilmiştir.

Şekil 3. Nem Almalı Soğutmanın Temel Çalışma Prensibi [16].
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Buhar sıkıştırmalı iklimlendirme sistemi ile sıvı kurutucu maddeli nem alıcı birimi birleştiren hibrid bir
sistem simülasyonu Yadav (1995) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, gizli ısı yükü toplam yükün %
90’ ını oluşturduğunda sistemin %80 ‘e varan enerji tasarrufu oluşturabileceği görülmüştür. Dai ve
arkadaşları (2001) tarafından yürütülen bir diğer çalışmada, buhar sıkıştırmalı sistem, nem almalı
sistemle birleşik yapıda buhar sıkıştırmalı sistem ve buharlaşmalı serinletme ile birleşik yapıda buhar
sıkıştırmalı bir sistemin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda soğuk üretiminde %38.8 %76 oranında ve COP de % 20–30 artış olduğu bildirilmiştir. Mazzei ve arkadaşları (2002) nem almalı
soğutma ile geleneksel soğutma sistemlerini bilgisayar simülasyonu ile karşılaştırmıştır [16].
Bulunan değerler, nem almalı sistemlerin işletim maliyetinde % 35 ve ısıl güçte % 52 oranında bir
düşüş sağladığı yönünde olmuştur. Bununla birlikte, kurutucu maddenin atık ısı ile geri kazanıldığı
durumda ise sözü edilen işletim maliyetlerindeki düşüş % 87 e kadar ulaşabilmektedir [16].
Nem almalı soğutma çoğunlukla endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.
Alt-soğutma(Sub-Cooling), soğutma sistemlerinde yoğuşturucudan çıkan doymuş sıvının doyma
sıcaklığının altında belirli bir değere kadar soğutulması tekniğidir. Bu teknik soğutma kapasitesini
artırır ve kompresörde harcanan gücü azaltabilir. Böylelikle soğutma sisteminin toplam verimi artar.
Alt soğutma buharlaştırıcıya girecek olan soğutucu akışkanın entalpisini azaltmak için bir ısı
değiştiricisinin sisteme dahil edilmesini gerektirir.
Yaygın olarak kullanılan üç alt-soğutma tekniği mevcuttur [4]:




Buhar sıkıştırmalı sistemde emme hattı ısı değiştiricisini ısı kuyusu olarak kullanan yöntem
Yoğuşturucudan aşağı akış yönünde yerleştirilen bir alt-soğutma ısı değiştiricisi kullanan ana
çevrime bağlı mekanik tahrikli ikinci bir buhar sıkıştırmalı çevrim metodu
Küçük bir soğutma kulesi veya toprak kaynaklı su çevrimi gibi dış ısı kuyusu gerektiren bir
yöntem

4. SOĞUTMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Soğutma sistemlerinde enerji tasarrufu odakları olarak, birçok bileşenine yönelik enerji kazanımları
gerçekleştirilebilir. Bu gerçekleştirilebilecek tipik uygulamalardan bazıları aşağıdaki başlıklarda ele
alınmıştır.
4.1 Yoğuşturucudan Atık Isı Geri Kazanımı
Hava soğutmalı sistemlerde kullanılan temelde iki tip ısı geri kazanım serpantini mevcuttur.



Bir dış yoğuşturucu ile seri halinde çalışan ısı geri kazanım serpantini
Bir dış yoğuşturucu ile paralel halde çalışan ısı geri kazanım serpantini

Seri yoğuşturucu tipi serpantin sıklıkla atılan ısının en fazla % 50’ sini geri kazanabilecek şekilde
tasarlanmıştır. Seri yoğuşturucu kullanan bir soğutma sistemi şeması şekil 4 ‘te verilmiştir.
Soğutma sistemlerinde kullanılan seri tip ısı geri kazanım serpantinleri (desuperheater type coil)
yoğuşturucudan çıkan sıvının sıcaklığını doyma sıcaklığının altına düşürerek alt soğutma olarak
adlandırılan işlemi yürütmektedirler. Isı geri kazanımı serpantini yoğuşturucu ile seri halde olduğundan
soğutkan basınç düşüşü serpantin boyunca minimum düzeyde tutulmalıdır.
Paralel yoğuşturucuya sahip sistemler atılan ısının tamamını geri kazanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Isı gerektiğinde serpantin ana yoğuşturucu görevi görmektedir. Isı gereksinimi olmadığında atık ısı dış
üniteye yönlendirilmektedir. Paralel yoğuşturuculu bir soğutma sisteminin şeması şekil 5’te verilmiştir.
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Uygulama 1:
Anma kapasitesi 120 ton soğutma olan hava-soğutmalı bir soğutma grubunu değerlendirelim.
Soğutma grubu soğutulmuş su çıkış sıcaklığı 6.6 oC, buharlaştırıcı debisi 9.46x10-3 m3/ton.dk,
ısı geri kazanımı giriş ve çıkış su sıcaklıkları sırasıyla 50 oC ve 55 oC dir.
Soğutma kapasitesi: 93.7 ton soğutma (329.5 kW)
Giriş Gücü: 159.9 kW
Isı Çıktısı: 480.7 kW
Yoğuşturucudan atık ısı geri kazanımı sağlanarak toplam COP de aşağıda belirtilen şekilde enerji
faydası sağlanmaktadır [17].
COPtoplam 

329.5kW  480.7kW   5.07
159.9kW

olarak bulunmuştur.
■

Şekil 4. Seri Yoğuşturucu [18].

Şekil 5. Paralel Yoğuşturucu [18].

Uygulama 2:
Yoğuşturucudan ısı kazanımı ile ilgili bir diğer uygulama olarak 700 kW soğutma yükünü ve 150 kW
kompresör işini su soğutmalı yoğuşturucu yoluyla dış ortama atmakta olan bir endüstriyel soğutma
sistemi incelenecektir
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Isının atılmasında yoğuşturucu suyu debisi 0.038 m3/s olan bir soğutma kulesinden yararlanılmaktadır.
Yoğuşturucu girişi ve çıkışı su sıcaklıkları sırasıyla 29 oC ve 39 oC dir. Yoğuşturucu şeması şekil 6’ da
verilmiştir.
Tesis 0.01 m3/s debili işletme suyunu doğal gazlı kazan kullanarak 10 o C den 50 o C ye ısıtmaktadır.
Soğutma donanımından atılan ısıdan yararlanarak, suyu kazana girmeden önce bir ısı değiştiricisi
yoluyla ön ısıtmak mümkündür. Yoğuşturucu su sıcaklığında 5oC azalma görülmekte olup her iki ısı
değiştiricisi için ısı transfer verimi % 80 dir.
Bu şekilde tasarlanan sistemin şeması şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 6. Su Soğutmalı Yoğuşturucu, Isı Geri Kazanımsız Uygulama [19].
Yararlanılır Isı,



 h
Q  m
 hf @ 34o C
f @ 39 o C



V
 hf @ 39 o C  hf @ 34 o C
v
 788.615kW






Kullanılabilir Isı =788.615 x 0.8=630.89 kW





 h
 hf @ 10o C  1663.22kW
Gerekli Isı  m
f @ 50 o C

Organize sanayi bölgeleri için doğalgaz birim fiyatı 0.4689 TL/Sm3 olarak verilmiştir [20].
Tesisin yılda 1500 saat tam kapasitede çalıştığı öngörülmektedir. Buradan
Yıllık enerji kazancı= 1500 x 3600 x 630.89 kW= 3406.8 x 103 MJ/yıl
Doğalgaz üst ısıl değeri 38.33 MJ/ m3 olmak üzere [20],
Yıllık doğalgaz kullanım gideri 

3406.8  10

3

MJ / yıı  0.4689TL / Sm 3
3

38.33MJ / Sm  0.9

  46296.008TL / yıı

Önerilen sistem maliyeti= 69300 TL
Sistemin geri ödeme süresi 1.5 yıl olarak bulunur.
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Şekil 7. Su Soğutmalı Yoğuşturucu, Isı Geri Kazanımlı Uygulama [19].

4.2 Atık Isının Soğutmada Kullanılması
Bir işletme, bir buhar türbinini çalıştırmada kullandığı güvenilir, düşük maliyetli buhar kaynağına
sahiptir. Türbin çıkışı buharı yoğuşturmak için soğuk su üretme amacıyla bir soğutma kulesinden
yararlanılmaktadır. Sistem şeması şekil 8’ de gösterilmiştir.
Uygulama 3:
Sistemde, Türbin çıkışı buharın atımına bir absorpsiyonlu soğutma grubu kurulması tasarlanmaktadır.
Böylelikle bu atık ısıdan soğutma meydana getirilecektir. Kullanımı tasarlanan sistem şeması şekil 9
da verilmiştir.
Türbin çıkışı buhar basıncı ve debisi sırasıyla 100 kPa (gösterge) ve 1.111 kg/s dir.
Hesaplamalarda borulardaki ısı kayıpları ihmal edilmiştir.





  hg  hf   1.111kg / s  2675.4kJ / kg  417.5kJ / kg  =2.51 x 103 kW
E yarar  m
Soğutma için sistem COP değeri = 0.6
Soğutma Kapasitesi =0.6 x 2.51 x 103 kW =1506 kW
Isıtma için sistem COP değeri = 1.3
Isıtma Kapasitesi = 1.3 x 2.51 x 103 kW =3260 kW
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Şekil 8. Mevcut Sistem [19].

Şekil 9. Tasarlanan Sistem [19].
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Elektrik kullanım bedeli 13.726 kr/kWh ve sistemin yılda 2000 saat tam yükte çalışacağı
öngörülmektedir.
Yapılan maliyet tasarrufu bu sistem yerine 1506 kW soğutma kapasitesine sahip santrifüj kompresörlü
bir su soğutma grubu kullanıldığı varsayılarak hesaplanmıştır.
Maliyet Tasarrufu 

1506kW  2000saat  0.13726TL / kWh   103356 .78TL
4. 0

1506 kW soğutma sistemi kurulum maliyeti = 141300 TL
Geri Ödeme Süresi 

141300TL
 1.4 yıl olarak belirlenmiştir.
103356 .78TL

4.3 Mevcut Soğutma Sisteminin Verimi Daha Yüksek Bir Soğutma Sistemiyle Değiştirilmesi
Soğutma sistemlerinde enerji kullanımını azaltmak için donanımın enerji verimliliği tam yük ve kısmi
yük durumlarının her ikisi için de artırılmalıdır.
Bununla birlikte, soğutma sistemlerinde enerji verimliliğini artırmak için maliyet ve tesis şartları da
değerlendirilerek yapılacak olan daha verimli yeni bir sistem kurulumu etkili bir çözüm olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Tablo 3 ‘te bir tesiste kurulu mevcut bir su soğutma grubu ve yerine kurulumu öngörülen soğutma
grubunun karşılaştırılması yapılmıştır.
Tablo 3. Mevcut ve Yeni Su Soğutma Gruplarının Karşılaştırılması.
Su

Soğutma

Tam- Yük Çalışma Süresi

Enerji Tüketimi

(saat/yıl)

(kW-saat/yıl)

800

1000

228571,43

800

1000

177777,78

COP

Kapasite(kW)

Mevcut

3.5

Yeni

4.5

Grubu

Yeni sistemin kurulması halinde enerji kullanım tasarrufu 50800 kW-saat/yıl olacaktır. Sistemin ilk
yatırım maliyeti 23550 TL ve elektrik birim kullanım bedeli 13.726 kr/kWh dir.
Böylelikle,
Yeni sistem geri ödeme süresi 

23550TL
 3.5 yıl olacaktır.
50800kW .saat / yıı  0.13726TL / kW .saat 

4.4 Ekonomizer Çevriminin İklimlendirmede Kullanılması
Dış havanın aktif olarak soğutmada kullanılması ekonomizer ya da ekonomizer çevrimi olarak
adlandırılır [14]. Ekonomizer çevrimi iki grupta sınıflandırılır.
4.4.1 Su Tarafı Ekonomizer Çevrimi
Dış hava şartları uygun olduğunda iklimlendirme için gerekli soğuk su, su soğutma grupları
çalıştırılmadan yalnızca soğutma kuleleri kullanılarak elde edilir. Su, soğuk su devresi veya ısı
değiştiriciler yoluyla doğrudan serpantinlerde dolaştırılarak soğutulur.
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4.4.2 Hava Tarafı Ekonomizer Çevrimi
Dış hava koşulları elverişli olduğunda havalandırma havasının bir kısmı binanın koşullandırılmasında
kullanılabilmektedir. Böylelikle iklimlendirme sisteminin soğutma enerjisi kullanımı azaltılır.
Bir sistemden diğerine tam değişim noktasını belirlemek ve bir binanın soğutulması için gerekli en
düşük hava miktarından daha fazlasını kullanmanın ne zaman daha iyi bir tercih olacağına karar
vermek için sıklıkla tercih edilen iki yol vardır. Biri kuru termometre sıcaklıklarına diğeri ise entalpi
değerlerine dayanır.
4.4.2.1 Sıcaklık Kontrollü Ekonomizer Çevrimi
Bu çevrimde, dış hava sıcaklığı dönüş hava sıcaklığından daha düşük olduğunda dış hava giriş ayar
kapağı en düşük konumunun ötesinde açılır. Bununla birlikte, dış hava sıcaklığı çok düşük veya çok
yüksek olduğunda, giriş ayar kapağı en düşük konumuna geri çekilir. Bu nedenle, ekonomizer
çevriminin, düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık sınırları olarak adlandırılan ve dışında çalışmaması
gereken dış hava sıcaklık sınırları mevcuttur. Ekonomizer yüksek sıcaklık sınırı genellikle dönüş hava
sıcaklığıyla aynı olurken, düşük sıcaklık sınırı dönüş havası ve besleme havasının koşullarının bir
fonksiyonu olarak belirlenmelidir. Dış hava, dönüş havasından daha fazla ısı kapasitesine sahip
olduğu takdirde havalandırma için gerekli miktardan daha fazla dış havaya gereksinim yoktur.
4.4.2.2 Entalpi Kontrollü Ekonomizer Çevrimi
Hava akımının entalpisini tahmin etmek için sıklıkla iki parametre (kuru ve yaş termometre sıcaklıkları)
her bir hava akımı için ölçülür. Düzgün bir şekilde çalıştırıldıklarında daha büyük kazançlara
ulaşabilecekleri halde entalpi kontrollü ekonomizer çevrimleri uygulaması daha fazla maliyetli ve
kullanımı daha az dayanıklı olması nedeniyle daha az yaygındır [21].
Uygulama 4:
Plastik Üretim Tesisinde Ekonomizer Çevrimi Uygulaması
Bir plastik üretim tesisinde ekonomizer ve ilgili kontrol sisteminin kurulumu tasarlanmaktadır. Tesiste,
büyük bir enjeksiyon kalıplama makinesinin yaydığı ısı yükünü uzaklaştırmak için yılın 9 ayında (Mart
ve Kasım ayları arasında) günde üç vardiya iklimlendirme yapılmaktadır. Entalpi kontrollü ekonomizer
o
çevrimi uygulaması için dönüş havası sıcaklığı ve bağıl nem değeri sırasıyla 25.55 C ve %50, kontrol
entalpi değeri ise 70 kJ/kg dır [21].
Veriler:
Elektrik birim kullanım bedeli: 13.726 kr/kW-saat
Dönüş hava sıcaklığı: 25.55 oC,
Bağıl nem değeri: % 50
Ünitenin hava debisi: 3.36 m3/s
Havanın yoğunluğu: 1.184 kg/m3
İklimlendirme Sisteminin COP değeri: 3.0
Çalışma Süresi: 3 vardiya (Pazartesi- Cuma 24 saat / gün, Cumartesi 4 saat/gün)
Hesaplama:
Enerji Kazancı = (60144 kJ  s / kghava  yıl ) x(3.36 m3/s) x (3600 sn/saat) x (1.184 kg/m3)
=287.12 x 106 kJ/yıl
Kullanım Maliyet Kazancı=(84146.78 kW.saat /yıl ) x (13.726 kr/kW-saat)
=11550 TL/yıl
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Uygulama Maliyeti
2 tane 7.5 ton kapasiteli ekonomizer ünitesi: Her biri 1872 TL
Kurulum Maliyeti: Her biri için 924 TL
Uygulama Maliyeti: 5592 TL
Geri Ödeme Süresi: 

5592TL
 6 ay olarak belirlenmiştir.
11550TL

5.SONUÇ VE ÖNERİLER
Soğutma sistemlerinde etkili enerji tasarrufu iyi enerji yönetimi teknikleri uygulanarak
sağlanabilmektedir. Enerji verimliliğinin yükseltilmesi doğru bakım, kontrol sistemleriyle etkin denetim
ve mevcut donanımın ek elemanlarla iyileştirilmesi yöntemleriyle sağlanabilmektedir. Verilen uygulama
örneklerinde de görüldüğü gibi yoğuşturucudan atık ısı geri kazanımıyla ön ısıtma yapılması, atık ısı
tahrikli soğutma sistemlerinin kullanımı, verimi daha yüksek sistemlerin kullanımı ve iklimlendirmede
ekonomizer çevriminden yararlanılması soğutma verimliliklerinde ve enerji kazanımlarında önemli
ölçüde artışa yol açmaktadır. Alternatif soğutma sistemlerinin gelişimini sürdürmesiyle daha verimli
sistemlere ulaşılması ve soğutmada enerji verimliliğinin giderek artırılması yönünde çalışmalar
sürdürülecektir. Ayrıca unutulmamalıdır ki gerçekleştirilen proje çalışmalarında uygulama aşamasında
değerlendirilmeyen atık ısı ve soğu kapasiteleri ve sistem bileşenlerinde enerji tasarrufu odakları
olarak ele alınmaları ile, bileşenlerin ve tüm sistemin daha enerji etkin hale getirilebilmeleri olanaklıdır.
Örneğin düşük sıcaklıklı soğutma sistemlerinde bile gece serinletmesi, toprak destekli hava
serinletme, havalı panel soğutma, nem almalı (desiccant) evaporatif soğutma, evaporatif soğutma,
sulu panel soğutma v.b. soğutma teknolojileri üzerinde araştırmalar yapılıp, sistem çözümlemeleri
gerçekleştirilmektedir.
Enerji verimliliği yanında sistemin toplam eşdeğer ısınma etkisi (TEWI: total equivalent warming
impact)yönünden de yeterli bir sistem olma zorunluluğu bulunmaktadır.
Böylelikle bu soğutma tekniklerinin uygulama alanları da genişletilerek maliyeti daha da düşük, enerji
verimliliği daha iyi değerlerde, TEWI değerleri ile uygulanabilirliği yüksek çözümler üretilebilecektir.
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ADSORPSİYONLU CHILLERLERDE KULLANILABİLECEK
ADSORBENT-ADSORBAT ÇİFTLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE
ÇEVRİM PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
Zeynep Elvan YILDIRIM
Gamze GEDİZ İLİŞ
Moghtada MOBEDİ
Semra ÜLKÜ

ÖZET
Bu çalışmada çift ve tek yataklı adsorpsiyonlu chillerlerin çalışma prensibi kısaca açıklanmıştır.
Adsorpsiyonlu chillerlerde kullanılan adsorbent-adsorbat çiftleri ele alınmış, değişik çiftlerin yapısı,
fizikotermal özellikleri, avantajları ve dezavantajları özetlenmiş ve önemli çiftlerin izoterm diyagramları
gösterilmiştir. Adsorpsiyonlu chillerlerin COP değerlerinin hesaplanması için, termodinamik çevrimin
her bir işleminde chiller ile ortam arasındaki ısı transferleri açıklanmış ve matematiksel denklemleri
verilmiştir. Adsorbent yatağı ve kondenseri üç faklı yöntem ile soğutulan ve iki farklı silika jel tipi
kullanan toplam altı chiller için, COP ve evaporatör kapasiteleri incelenmiştir. Maksimum adsorbent
yatağı sıcaklığı değiştirilerek, COP ve evaporatör kapasitesi değişimleri iki farklı silika jel için
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyonlu ısı pompası, COP, adsorbent-adsorbat çifti.

ABSTRACT
In this study, working principle of single bed and two bed adsorption chillers are briefly explained.
Adsorbent – adsorbate pairs used in adsorption chiller are investigated, the structure of different pairs,
thermophysical properties, their advantages and disadvantages are summarized; the related isotherm
graphs are given. For the calculation of COP values of the adsorption chiller, the heat transfer
between the chiller and the environment for each process of the thermodynamic cycle is explained
and mathematical equations are given. COPs and the evaporator capacities of 6 chillers whose
adsorbent beds and condensers are cooled by three different methods are investigated for two
different types of silica gels. By changing the maximum adsorbent bed temperature, the COPs and the
evaporator capacities of the chillers are compared.
Key words: Adsorption chiller, COP, adsorbent-adsorbate pair.
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GÖSTERİMLER
w
adsorplanma miktarı (kg/kg)
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Alt indisler
ads
adsorpsiyon
des
desorpsiyon
kon
kondenser
ev
evaporatör
s
adsorbent
g
giriş
ç
çıkış
sat
doyma
k
katı
soğ
soğutma

1. GİRİŞ
Isıtma ve soğutma sistemleri, yaşam alanlarında konfor şartlarının sağlanması ve endüstriyel
uygulamalarda da kullanılması açısından önemlidir. Ancak birincil enerji kaynaklarının giderek
azalması ve enerjinin maliyetinin gün geçtikçe yükselmesi nedeni ile ısıtma ve soğutma sistemlerinin
enerji ihtiyacını karşılamak aynı paralellikte maliyetli hale gelmektedir. Günümüzde yüksek
COP’lerinden dolayı mekanik ısı pompaları ısıtma ve soğutma sistemlerinde tercih edilen cihazlardır.
Son zamanlarda, mekanik ısı pompalarında kullanılan soğutucu akışkanların ozon tabakasına
verdikleri zararlar nedeni ile alternatif ısı pompaları arayışı artmıştır. Özellikle atık ısı kaynakları, güneş
enerjisi, jeotermal enerji veya doğal olan herhangi bir ısı kaynağı doğrudan kullanılarak soğutma
işlemini sağlayan adsorpsiyonlu chiller sistemleri üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Adsorpsiyonlu
chillerler, enerji depolama ve daha sonra depolanan enerjiyi değerlendirme imkânı yaratmasından
dolayı da uygulama avantajı sağlamaktadır. Sistem basit çalışma prensibine sahip olmasına rağmen,
teknik zorluklardan dolayı üretimi henüz istenilen düzeyde yaygınlaşmamıştır. Kesikli bir çalışma
prensibine sahip olması, düşük basınçta çalışmasından dolayı kaçak sorunlarının yaşanması, yüksek
vakum teknolojisine gereksinim duyulması, daha hacimli ve ağır olması gibi dezavantajlarından dolayı
bu tip ısı pompalarının yaygınlaşması için araştırma ve geliştirilme çalışmaları devam etmektedir.
Adsorpsiyonlu chillerde kullanılacak çiftin seçilmesi için ilk önce kullanılacak yüksek ve alçak ısı
kaynağının basınç ve sıcaklık değerleri, evaporasyon ve kondenzasyon sıcaklıkları gibi çalışma
şartları göz önüne alınmalıdır. Daha sonra, değişik adsorbent-adsorbat çiftlerinin özellikleri
değerlendirilerek en uygun adsorbent-adsorbat çifti seçilmelidir. Örneğin, uygulamada aktif karbon –
metanol ve silika jel – su çiftinde düşük sıcaklık kaynakları yeterli iken; zeolit – su çiftinde yüksek
sıcaklık kaynaklarının daha avantajlı olduğu görülmektedir [1]. San ve Lin [2] yaptıkları çalışmada
silika jel – su, aktif karbon – metanol ve zeolit – su çiftlerini karşılaştırmış, aktif karbon – metanol
çiftinin yüksek buhar basıncının, ısı transfer katsayısını arttırdığından ve çevrim süresini kısalttığından
bahsetmiştir. Yong ve Wang’ın [3] bir çalışmasında adsorbent yatağının ve dolayısı ile sistemin
verimini arttırmak için yeni nesil adsorbentlerden (modifiye edilmiş adsorbentler) faydalanılabileceği
belirtilmiştir. Demir ve çalışma arkadaşları [4] adsorpsiyonlu ısı pompalarında karşılaşılan problemler
ve bu problemleri gidermek için değişik üniversite ve kuruluşlarda yapılan çalışmaları detaylı olarak
anlatmışlardır. Adsorbent yataklarında ısı ve kütle transferini arttırmak için yapılan tasarımlar detaylı
olarak ele alınmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, adsorpsiyonlu chillerler termal enerji depolama
özelliğine de sahiptirler. Ülkü ve Mobedi [5] açık ve kapalı adsorpsiyonlu sistemlerin enerji depolama
uygulamalarını çalışmışlardır.
Adsorpsiyonlu chillerde kesikli çalışmayı önlemek ve soğutma çevrimine süreklilik sağlamak için iki
veya daha fazla adsorbent yatağı kullanımı öngörülmüştür. Aynı sistemde farklı adsorbent-adsorbat
çiftlerinin kullanıldığı durumlarda, sistem performansının yükseldiği çalışmalarca kanıtlanmıştır.
Örneğin Liu ve Leong’un [6] çalışmasında 3 yataklı bir sistem kullanılmıştır. İki adsorbent yatağında
zeolit - su çifti ile çalışılırken üçüncü adsorbent yatağında silika jel – su çifti kullanılmıştır. Böylece,
sistemin COP’si arttırılmış ve bu değer 0.5’ten 1.3’e yükseltilmiştir.
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Bu çalışmada tek ve çift yataklı sistemlerin çalışma prensiplerine, literatürde yaygın olarak kullanılan
çiftlerin özelliklerine ve sistem performansının hesaplanması için kullanılan bağıntılara yer verilmiştir.
Bir adsorbent-adsorbat çifti için denge durumunun tanımı verilmiş ve değişik çiftlerin izotermleri
karşılaştırılmıştır. Adsorbent yatağı ve kondenseri farklı yöntemler ile soğutulan ve farklı silika jel tipi
kullanan 6 adsorpsiyonlu chillerin çevrim verimleri ve evaporatör kapasiteleri karşılaştırılmıştır.

2. TEK VE ÇİFT YATAKLI ADSORPSİYONLU CHİLLERLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Adsorpsiyon en basit hali ile bir akışkanın katı bir yüzey tarafından tutulması olarak açıklanabilir.
Kimyasal ve fiziksel adsorpsiyon olarak ikiye ayrılır. Kimyasal adsorpsiyonda fazlar arasında reaksiyon
meydana gelmekte ve etkileşim bu şekilde gerçekleşmektedir. Fiziksel adsorpsiyonda akışkan
(adsorpsiyonlu chillerlerde gaz fazındadır) katının iç yüzeyine tutunur. Bu tutunma, katı ile akışkan
molekülleri arasındaki farklı mekanizmalara sahip çekim kuvvetleri tarafından meydana gelir. Gaz
fazdaki maddeye adsorptiv, tutan katı veya sıvı haldeki maddeye de adsorbent denilmektedir [7].
Adsorbent geniş yüzey alanlı gözeneklere sahip bir yapıdır. Adsorpsiyonlu chillerlerde, tersinir özelliğe
sahip fiziksel adsorpsiyon gerçekleşmekte, amaç ve çalışma durumlarına göre farklı çiftler (silika jelsu, aktif karbon - metanol, zeolit – su, aktif karbon – amonyak vb.) kullanılabilmektedir.
Adsorpsiyonlu chillerlerin ana elemanları, adsorbent yatağı, kondenser, evaporatör, genleşme
vanasıdır. Çevrimin çalışma şartlarına uygun olarak adsorbent-adsorbat çifti seçilir. Bu bölümde tek ve
çift yataklı adsorpsiyonlu chillerlerin çalışma prensibi anlatılacaktır.
Tek yataklı adsorpsiyonlu ısı pompası şematik olarak Şekil 1’de gösterilmiştir. Başlangıçta adsorbent
yatağında adsorbat konsantrasyonu düşük olup (w≈0), V1 ve V2 vanaları kapalıdır. Çevrim,
evaporatör ile adsorbent yatağı arasında bulunan V1 vanasının açılması ile başlar. Bu durumda,
adsorbat evaporatörde dolaşan soğutma suyundan ısı çekerek buharlaşır ve soğutma suyunun
sıcaklığı düşürülür. Buharlaşan adsorbat, adsorbent yatağa doğru akmaya başlar ve yatakta bulunan
adsorbent tanecikleri tarafından adsorplanır. Adsorplama işlemi sırasında adsorbent yatağında
adsorpsiyon ısısı ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan ısının adsorbent yatağından çevreye transfer
edilmesi ve adsorbent yatağının sıcaklığı çevrimin minimum sıcaklığına düşürülmesi gerekmektedir.
Adsorpsiyon işlemi sonunda, adsorbent tanecikleri doygun hale gelmiş ve adsorbat konsantrasyonu
artmıştır. Çevrimin bu adımına izobarik adsorpsiyon işlemi adı verilir.

Şekil 1. Tek Yataklı Adsorpsiyonlu Chillerin Şematik Gösterimi
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Adsorpsiyon işlemi tamamlandığında V1 vanası kapatılmakta, adsorbent yatağına ısı verilerek
sıcaklığı ve basıncı arttırılmaktadır. Bu işlem izosterik ısıtma olarak tanımlanır.
Adsorbent yatak basıncı kondenser basıncına ulaştığında V2 vanası açılmakta ve desorpsiyon işlemi
başlatılmaktadır. Desorpsiyon işlemi esnasında adsorbent yatağına ısı transfer edilmekte ve sıcaklığı
arttırılmaktadır. Desorplanan adsorbat kondensere aktarılır ve kondenserde çevreye ısı vererek
yoğuşmaya başlar. Adsorbent yatağı tekrar başlangıç konsantrasyonuna gelinceye kadar desorpsiyon
işlemine devam edilmektedir. Çevrimin bu adımına izobarik desorpsiyon adı verilir.
Desorpsiyon işlemi tamamlandıktan sonra, V2 vanası kapatılarak yatak ile kondenser arasındaki
bağlantı kesilir. Yatak ilk konsantrasyon (w ≈ 0) durumunda olup, adsorbent yatağı soğutma işlemine
tabi tutulmaktadır. Soğutma işlemi, yatak basıncı evaporatör basıncına düşünceye kadar devam
etmektedir. Bu işlem izosterik soğutma olarak tanımlanır.
Kondenserde bulunan sıvı fazındaki adsorbat, genleşme vanasından geçirilerek basıncı evaporatör
basınç seviyesine düşürülmekte ve evaporatöre aktarılmaktadır. Çevrimin bitmesi ile tekrar izobarik
adsorpsiyon işlemine başlanmaktadır.
Adsorpsiyonlu ısı pompaları kesikli çalışan sistemlerdir. Evaporatörden buharlaşan adsorbat,
adsorbent tarafından adsorplanırken kondenserde herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Adsorbatın
kondenserde yoğuşması sırasında ise evaporatörde bir işlem gerçekleşmemektedir. Bu da, soğutma
prosesinin sürekliliğini engellemektedir. Soğutma işleminin sürekliliğini sağlamak için, iki veya daha
fazla adsorbent yatağı kullanılmaktadır. Şekil 2’de çift yataklı bir adsorpsiyonlu chillerin şematik çizimi
gösterilmektedir. Birinci adsorbent yatağında adsorpsiyon işlemi gerçekleşirken ve evaporatörde
buharlaşan adsorbat soğutma suyundan ısı çekerken, ikinci adsorbent yatağında desorpsiyon işlemi
gerçekleştirilmekte ve yüksek basınçta buharlaşan adsorbat kondenserde yoğuşmaktadır. Birinci
adsorbent yatağında adsorplama ve ikinci adsorbent yatağında desorplama işlemi bittikten sonra,
birinci adsorbent yatağının evaporatörle olan ilişkisi kesilir, aynı anda da diğer yatağın evaporatörle
olan bağlantısı açılır. Birinci yatak desorplama işlemine geçerken, ikinci yatakta adsorbat adsorplanır
ve çevrim bu şekilde her iki yatağı kullanarak devamlılık kazanır.

Şekil 2. Çift Yataklı Adsorpsiyonlu Chillerin Şematik Gösterimi
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3. ADSORPSİYONLU CHİLLERLERDE KULLANILAN DEĞİŞİK ÇİFTLERİN ÖZELLİKLERİ
Bu bölümde, adsorpsiyonlu chillerlerde yaygın olarak kullanılan adsorbent-adsorbat çiftlerinin yapısı,
kullanım avantajları ve dezavantajları genel olarak incelenmiştir. Adsorpsiyonlu ısı pompalarında
çoğunlukla aşağıdaki çiftler üzerine çalışmalar yapılmıştır:
a)
b)
c)
d)

silika jel – su
zeolit – su
aktif karbon – metanol
aktif karbon – amonyak

Silika jel Si-O bazlı, amorf yapıda, gözenekli bir maddedir. Çeşitli gözenek özelliklerinde silikajel
üretilmekte olup, mikro (gözenek çapı ~ 0.1 nm) ve mezopor (gözenek çapı ~2-3 nm) boyutlarındadır
2
ve yaklaşık 600 m /g yüzey alanına sahiptir [1]. Silika jel yapay bir malzeme olup, farklı tiplerde
üretilmektedir. Adsorpsiyonlu chillerlerde, en sıklıkla kullanılan tipleri Tip RD ve Tip A’dır. Yüksek su
buharı adsorplama kabiliyetine sahiptir. Son zamanlarda, silika jelin gözeneklerine tuz bileşiklerinin
tutturulması ile su buharı adsorplama kabiliyeti arttırılarak, yeni nesil silika jel ürünleri üretilmektedir.
Bu tip adsorbentlerin su buharı adsorplama kapasitesi geleneksel silika jel tiplerine göre oldukça
yüksektir. Silika jel-su çifti, desorpsiyon sıcaklığının düşük olması sebebi ile (~120°C), adsorpsiyonlu
chillerlerin düşük sıcaklıktaki termal kaynakları ile (jeotermal enerji, güneş enerjisi, atık ısı vb.)
çalışmasına olanak sağlamaktadır.
Zeolitler kristal yapıda alumino silikatlardır. Mikro boyutta gözeneklere sahip olup (gözenek çapı ~ 0.1
nm), zincirli veya halkalı yapılarda bulunabilirler. Doğal ve yapay olarak iki gruba ayrılırlar. Yapay
zeolitlerde 13X ve NaX zeolitler, adsorpsiyonlu chillerlerde en sık kullanılan tiplerdir. Zeolit - su çiftinin
adsorpsiyon ısısı yüksektir. Yapay zeolitlerin su buharı adsorplama kabiliyeti %35’e kadar
çıkabilmektedir [8]. Zeolit – su çiftinin dezavantajı ise silika jel – su ve aktif karbon metanol çiftlerine
göre daha yüksek desorpsiyon sıcaklığına sahip olması ve dolayısı ile düşük enerji kaynakları ile (örn.
güneş enerjisi) verimli bir şekilde çalışamamasıdır.
Aktif karbon, odun, kömür veya yüksek polimerlerin aktivasyonu ile üretilen gözenekli bir maddedir.
Çoğunlukla mikropor yapıda olup, yaklaşık 1000 m2/g yüzey alanına sahiptir [9]. Çalışmalarda
çoğunlukla aktif karbon - metanol çifti denenmiştir. Aktif karbon – metanol çifti 0 °C’nin altında çalışma
özelliği ile farklılık göstermektedir. 150°C’nin üstünde metanolün bozunması sebebi ile aktif karbonmetanol çiftini kullanan adsorpsiyonlu chillerler yüksek sıcaklıklarda çalışma imkânına sahip
değildirler.
Aktif karbon – amonyak çifti (atmosfer basıncına yakın) çalışma basıncı özelliği ile diğer çiftlerden
farklılık gösterir. Diğer çiftlerde kullanılan adsorbatların buharlaşma basınçları düşük olduğu için
sistem vakum altında çalışır. Ancak amonyağın yüksek buharlaşma basıncına sahip olması sistemin
atmosfer basıncına yakın değerlerde çalışmasına izin verir [10]. Düşük vakum değerlerinde çalışan
sistemlerde, özel tasarım ve ekipmanların kullanımına gerek duyulduğu için, bu tip sistemlerin maliyeti
yüksektir. Ayrıca, aktif karbon – amonyak çiftinin nispeten yüksek basınçlarda çalışması, buhar ile katı
yüzeyler arasında ısı transfer katsayısını arttırdığı için, çevrim süresinin kısalmasına neden olmakta
ve soğutma gücü artmaktadır. Ancak amonyağın korozif ve zehirli etkisi, bu çiftin kullanımını sağlık ve
çevresel etkenler açısından kısıtlandırmaktadır.
3.1 Adsorbent-Adsorbat Çiftlerinin Denge Durumu
Belirli basınç ve sıcaklık değerinde maksimum adsorplanmanın gerçekleştiği duruma denge durumu
adı verilir. Bu koşullarda adsorbent, gözeneklerinin içine daha fazla adsorbatı kabul etmemektedir, bir
başka deyişle doygunluk durumundadır. Adsorpsiyonda denge durumu adsorbentin yüzey
karakteristiği, gözenek yapısı ve boyutu, adsorbatın özellikleri ve molekül boyutu, ortam sıcaklığı ve
basıncı gibi parametrelere bağlıdır. Adsorbent – adsorbat çiftlerinin denge durumu, sistem koşullarını
belirlemek adına büyük önem taşımaktadır. Adsorpsiyonlu chillerin, hangi basınç ve sıcaklık
koşullarında çalışacağına, ancak adsorbent-adsorbat çiftinin denge durumunun bilinmesi ile karar
verilebilir.
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Adsorbent-adsorbat çiftinin denge durumu izoterm, izobar ve izoster grafikleri ile tanımlanmaktadır.
Ayrıca, bu grafiklerin matematiksel denklemleri ile de ifade edilebilmektedir. Şekil 3`te izoterm, izobar
ve izoster grafikleri şematik olarak gösterilmektedir. Görüldüğü gibi, izotermler bir çiftin, sabit
sıcaklıkta, basınca bağlı değişen adsorplama kabiliyetini (w=f(P) T ), izobarlar sabit basınçta sıcaklıkla
değişen adsorplama kabiliyetini (w=f(T) P ), izosterler ise sabit adsorplama kapasitesinde, sıcaklığa
bağlı basıncın değişimini gösteren (P=f(T) w ) grafiklerdir.
Adsorbent-adsorbat çiftlerinde, denge durumunu deneysel olarak belirlemek için çeşitli yöntemler
uygulanmaktadır. Bunlar;




hacimsel yöntem,
ağırlık ölçümü yöntemi
gaz kromotografisi vb

şeklindedir. Hacimsel yöntemde, adsorbent ve adsorbat kapalı hacimlerde sabit sıcaklıkta
bulunmaktadır. Adsorbent tankında gerçekleşen adsorpsiyon işlemi öncesi ve sonrası basınç
değişiminden faydalanarak, adsorplanan miktar hesaplanmaktadır. Ağırlık ölçüm yönteminde, sabit
sıcaklıkta bulunan adsorbentin kuru durumu ile adsorpsiyon gerçekleştikten sonraki durumu
arasındaki

a) İzoterm grafik örneği, b) İzobar grafik örneği, c) İzoster grafik örneği
Şekil 3. Denge Durumunu Tanımlayan Grafik Çeşitleri
kütlesel fark adsorplanma miktarını belirler. Gaz kromotografisi denge durumu için diğerlerine göre
daha karmaşık bir yöntemdir. Adsorpsiyon sırasında, adsorbentin değişen ısı iletimine bağlı olarak
ölçümler yapılır [11]. Ayrıca, kalorimetre cihazı ile farklı şartlarda çiftin adsopsiyon ısısı ve kinetik
verileri elde edilebilir.
Bu bölümde, adsorpsiyonlu chillerlerde sıklıkla kullanılan adsorbent-adsorbat çiftlerinin izoterm
grafikleri verilecektir. Çiftler, tiplerine göre değişik izoterm eğrileri verebilirler. Şekil 4,5 ve 6’da
gösterilen grafiklerde çeşitli adsorbent-adsorbat çiftlerinin izotermler eğrileri verilmiştir. En yaygın
kullanılan adsorbent-adsorbat çiftlerinin izoterm denklemleri literatürde yer almıştır. Burada, sunulan
izoterm eğrileri, literatürde bulunan denklemlerden faydalanılarak çizilmiştir. Adsorbent-adsorbat çiftleri
üzerine deneysel çalışma yapılmakta ve elde edilen verilere farklı matematiksel modellerle
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(Freundlich, Dubinin-Astakhov, Toth, Henry vb.) ifade edilmektedir. Bu denklemler, literatürde mevcut
olup, bu makalede verilmemiştir. Şüphesiz elde edilen deneysel sonuçların ve ona bağlı olarak izoterm
denklemlerinin belirli basınç ve sıcaklık aralıklarında geçerli olması gerekir. Ancak, yaptığımız literatür
araştırmasında sadece birkaç tip için çalışma aralığına değiniliştir. Aşağıda verilen izoterm eğrileri 40
°C sıcaklık ve maksimum 14 kPa basınç değerleri için geçerlidir.
Şekil 4’te farklı tip silika jel – su çiftleri ve bu tiplere ait izoterm denklemleri kullanılarak elde edilmiş
izoterm eğrileri gösterilmektedir. Literatür araştırması silika jel-su ile ilgili oldukça veri bulunduğunu
göstermektedir. Dolayısı ile adsorpsiyonlu soğutma ve ısıtma cihazlarında araştırmacılar tarafından
yoğunlukla silika jel - su çiftinin kullanıldığı sonucuna varılabilir. Birbirinden farklı denge eğrileri
bulunan oldukça faklı silika jel tipi bulunmaktadır. Şekilde görüldüğü üzere, bu silika jel tipleri değişik
izoterm eğrileri vermektedir ve kapasiteleri oldukça değişim göstermektedir. Örneğin P/P sat = 1
durumu için tipi raporlanmamış 1 nolu çiftin maksimum su buharı adsorplama kabiliyeti %20 civarında
iken silika jel S40 olarak adlandırılan tipte su buharı adsorplama kapasitesinin %70 civarında olduğu
belirtilmektedir. Eğri davranışları, adsorbentlerin yapısı hakkında da bilgi verebilir. İzotermler IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry) tarafından 6 grupta sınıflandırılmıştır. Şekil 4’teki
2 ve 3 nolu silika jel tiplerinde, IUPAC’in adlandırdığı TİP I izoterm şekli gözlemlenmektedir. Bu da, bu
silika jel tipinde mikrogözenekli bir yapının hakim olduğunu belirtir. 1 nolu silika jelde IUPAC’in
adlandırdığı TIP III izoterm şekli gözlenmektedir. Buradan, çok katmanlı adsorpsiyon gerçekleştiği ve
makro boyutta gözeneklerin çoğunlukta olduğu tahmin edilebilir ve düşük basınçlarda adsorbent –
adsorbat çiftinin etkileşiminin zayıf olduğu grafikten anlaşılmaktadır. Ancak, izoterm eğrileri elde
edilirken deneylerin başlangıcında numunelerin yüzeylerinin adsorbattan tamamen arındırılmış olması,
düşük basınç ve yüksek desorplama sıcaklığında işleme tabi tutulmuş olması izotermlerin doğruluğu
açısından özel önem taşımaktadır.
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1. Dubinin – Astakhov denklemi (tip bilinmiyor) [12], 2. Dubinin – Astakhov denklemi (silika jel S0) [13], 3. Dubinin – Astakhov
denklemi (silika jel S40) [13], 4. Freundlich denklemi (tip RD, tip A) [14], 5. Freundlich denklemi (tip bilinmiyor) [12], 6.
Freundlich denklemi (tip bilinmiyor) [15], 7. Freundlich denklemi (tip RD) [14], 8.Henry denklemi (tip 3A) [16], 9. Henry (tip RD)
[16], 10. Empirik denklem (tip bilinmiyor) [2], 11. Toth denklemi (tip A) [17], 12. Toth denklemi (tip RD) [17]

Şekil 4. Silika Jel – Su Çifti İçin İzoterm Eğrileri
Şekil 5’te zeolit 13X - su çiftinin izoterm eğrisi gösterilmiştir. Zeolit 13X – su çifti için adsorplama
işleminin çoğunun düşük basınçlarda tamamlandığı ve yaklaşık P/P sat = 0.5 değerinde adsorplama
işleminin dengeye ulaştığı gözlemlenmektedir. Bu çift için, IUPAC’in adlandırdığı TİP I izoterminin söz
konusu olduğu görülmektedir. Bu da, parçacık içerisinde mikrogözeneklerin çoğunlukta olduğunu
belirtir.
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Şekil 5. Zeolit 13X– Su Çifti İçin İzoterm Eğrileri
Şekil 6’da aktif karbon - amonyak çiftinin iki farklı tipi için izoterm eğrileri verilmektedir. Eğri
davranışları IUPAC adlandırdığı TİP I izotermi ile uyum sağlamaktadır. Bu da aktif karbonun
mikrogözenekli yapıda olduğu bilgisini vermektedir. Eğri davranışları birbirine benzerlik göstermektedir
fakat, aynı basınç değerlerinde farklı adsorplama kapasitesine sahip oldukları görülmektedir. Örneğin,
P/Psat = 0.6 değerinde 1 nolu aktif karbon % 28 adsorplama kabiliyetine sahip iken, 2 nolu aktif
karbon yaklaşık % 22 adsorplama kabiliyetine sahiptir. Aktif karbon – amonyak çiftinin grafiği diğer
adsorbent – adsorbat çifterinin grafiği ile karşılaştırılacak olursa, düşük basınçlarda adsorplama
kabiliyetinin oldukça düşük olduğu anlaşılabilir. Aktif karbon – amonyak çifti, amonyağın yüksek
doyma basıncı özelliğinden dolayı nispeten yüksek basınç aralıklarında çalışmaya elverişlidir.

1. Dubinin – Radushkevic denklemi (monolitik karbon LM127), 2. Dubinin – Raduskevich denklemi
(monolitik karbon LM001) [19]
Şekil 6. Aktif Karbon - Amonyak Çiftleri İçin İzoterm Eğrisi
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4. ADSORPSİYONLU CHILLERLERİN COP DEĞERİNİN HESAPLANMASI
Adsorpsiyonlu soğutmada adsorbent yatağında gerçekleşen işlemler, izobarik adsorpsiyon, izosterik
ısıtma, izobarik desorpsiyon ve izosterik soğutma olarak dört basamakta incelenebilir. Şekil 8
adsorbent yatağında gerçekleşen işlemlerin izoster grafiğinde çizimini göstermektedir.


İzobarik adsorpsiyon (d-a): Evaporatörde çevreden ısı çekerek buharlaşan adsorbat,
adsorbent yatağında bulunan adsorbent partikülleri tarafından adsorbe edilmektedir. Yatak
sıcaklığı sabit basınçta T a sıcaklığından T d sıcaklığına düşürülmektedir. Izobarik adsorpsiyon
işlemi sırasında adsorbent yatağından çevreye verilen ısı aşağıdaki denklik yardımı ile
bulunabilir:

Q da  m k c pk (Td  Ta )  m k (


w d w a
) c ps (Td  Ta )  m k ( w max  w min ) H ads
2

İzosterik ısıtma (a-b): Adsorbent yatak sıcaklığı dışarıdan ısı girişi ile T a ’dan T b ’ye
yükseltilmektedir. İşlem sırasında adsorbent yatağından adsorbat miktarı değişmemektedir.
Adsorbent yatağı ile çevre arasındaki ısı alışverişi aşağıda denklem ile bulunabilir:

Q ab  m k c pk (Tb  Ta )  m k w max c ps (Tb  Ta )


(2)

İzobarik desorpsiyon (b-c): Bu aşamada da adsorbent yatağına ısı girişi devam etmektedir.
Ancak desorpsiyon başlamakta; desorpsiyonla açığa çıkan buhar, kondensere akmakta ve
sabit basınçta yoğuşmaktadır. İzobarik desorpsiyon sırasında yatağa verilmesi gereken ısı
miktarı aşağıdaki denklemle hesaplanabilir:

Q bc  m k c pk (Tc  Tb )  m k (


(1)

w b w c
) c ps (Tc  Tb )  m k ( w max  w min ) H ads
2

(3)

İzosterik soğutma (c-d): Yatak sıcaklığı T c ’ye ulaştıktan sonra T d sıcaklığına soğutulurken,
basıncı kondenser basıncından evaporatör basıncına düşmektedir. İzosterik soğutma
işleminde yataktan çekilmesi gereken ısı aşağıdaki denklik ile hesaplanabilir:

Q cd  m k c pk (Tc  Td )  m k w min c ps (Tc  Td )

(4)

Evaporatörün çevreden çektiği ve kondenserin çevreye verdiği ısı miktarları;

Q ev  m k ( w max  w min ) h fg ( ev )

(5)

Q kon  m k ( w max  w min ) h fg ( kon )

(6)

denklemleri ile hesaplanabilir.
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Şekil 7. Adsorbent Yatağındaki İşlemlerin İzoster Grafiğinde Gösterimi [5]
Soğutma etkisi, izobarik adsorpsiyon işlemi (d-a) sırasında evaporatördeki soğutma suyundan ısı
çekmesi ile gerçekleşmektedir. Çevrimin soğutma COP’si (Coefficient of Performance) aşağıdaki
denklemle tanımlanır:

COPsoğ 

Qev
Qab  Qbc

(7)

4.1 İzmir Şartları İçin Üç Farklı Adsorpsiyonlu Chillerin Çevrim Analizi
Daha önce de değinildiği gibi, adsorpsiyonlu ısı pompaları dört işlemden (izobarik adsorpsiyon,
izosterik ısıtma, izobarik desorpsiyon ve izosterik soğutma) oluşmaktadır. Adsorbent yatağının
maksimum ve minimum sıcaklık değerleri çok önemlidir. Pratikte, yüksek sıcaklık ısı kaynağının (örn.
güneş ve jeotermal enerjileri) sıcaklığı T c sıcaklığından (Şekil 7) daha yüksek olması gerekir. Örneğin
düzlemsel bir güneş kolektöründe maksimum elde edilebilecek sıcaklık 90°C olursa, adsorbent
yatağının maksimum sıcaklık değeri (T c ) 85°C civarında olması gerekir.
Adsorbent yatağının minimum sıcaklığı çevrim verimi açısından önem taşımaktadır. Adsorbent
yatağının minimum sıcaklığı düşük sıcaklık ısı kaynağının tipine bağlıdır. Örneğin İzmir’de yaz
mevsimi ortalama sıcaklığı 35°C olarak kabul edilirse, hava ile soğutulan adsorbent yatağının
minimum sıcaklık değeri 40°C olabilir. Ancak, eğer soğutma kulesi kullanılarak adsorbent yatağı
soğutuluyorsa minimum sıcaklık değeri 35°C’ye kadar düşebilmektedir. Düşük sıcaklıklı bir ısı kaynağı
kullanılarak (örn. 25°C civarında) soğutuluyorsa, adsorbent yatağı sıcaklığı 30°C’ye kadar
düşürülebilir.
Evaporasyon sıcaklığı adsorpsiyonlu chillerlerin tasarımında göz önüne alınması gereken diğer bir
parametredir. Chillerlerin soğuk su giriş ve çıkış sıcaklarının pratikte 12 ve 8°C olduğunu düşünürsek,
evaporasyon sıcaklığı 3°C civarında olabilir, bu da su için P ev = 0.767 kPa’a karşı gelmektedir.
Çevrim veriminde ve uygulamada kondenser sıcaklığı da büyük önem taşımaktadır. Adsorbent yatağın
minimum sıcaklığına benzer şekilde, İzmir şartlarında, kondenser sıcaklığı hava ile soğutulduğunda
40°C, soğutma kulesi kullanılarak soğutulduğunda 35°C ve düşük sıcaklık ısı kaynağı vasıtası ile
soğutulduğunda 30°C civarında varsayılabilir. Kondenser sıcaklığı ayrıca adsorbent yatağının yüksek
çalışma basıncını belirlemektedir.
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(a)

(b)
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(c)

Şekil 8.İzmir Şartları İçin Verim Analizinin Yapıldığı Chillerler; a) hava ile soğutulan chiller, b) Soğutma
kulesi ile soğutulan chiller, c) düşük sıcaklıklı ısı kaynağı ile soğutulan chiller
Bu çalışmada, Şekil 8a, 8b ve 8c’de gösterilen 3 farklı adsorpsiyonlu chiller için çevrim analizi
yapılmıştır. Yapılan analizde maksimum sıcaklığa göre çevrimin verimi ve soğutma kapasitesinin
değişimi İzmir şartları için incelenmiştir. Bu incelemede evaporatör sıcaklığı ve basıncı sırası ile 3°C
ve 0.767 kPa olarak kabul edilmiştir. İnceleme iki tip silika jel – su çifti için yapılmıştır, ancak şüphesiz
diğer tip adsorbent-adsorbat çiftlerine de uygulanabilir. Çalışması yapılan silika jeller Tip RD ve S0’dır.
Bu tiplerin izotermleri Şekil 4’te verilmiştir.
Chiller 1’de adsorbent yatağı ve kondeser hava ile soğutulmaktadır. Bu nedenle adsorbent yatağının
minimum sıcaklık değeri ve kondenser sıcaklığı 40°C olarak kabul edilmiştir. Bu durumda çevrimin
yüksek basınç değeri ise 7.3 kPa’dır. Chiller 2’de ise adsorbent yatağı ve kondenser, soğutma kulesi
ile soğutulmaktadır. Bu nedenle, kondenser ve adsorbent yatağının minimum sıcaklığı 35°C olarak
kabul edilmiştir. Çevrimin kondenser basıncı ise 5.81 kPa’dır. Chiller 3’te ise 25°C ısı kaynağı
kullanılarak adsorbent yatağı ve kondenserin soğutulması düşünülmüş, bu durumda kondenser ve
adsorbent yatağının minimum sıcaklığı 30°C olarak belirlenmiştir ve çevrimin yüksek basıncı 4.2
kPa’dır.

a

b

a) Silika jel tip RD b) Silika jel S0
Şekil 9. Chiller 1 İçin T c ’ye Göre Evaporatör Kapasitesi ve COP Değişimleri
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Şekil 9, hava soğutmalı chillerde (Chiller 1), çevrim verimini ve evaporatör soğutma kapasitesini iki
farklı tip silika jel – su çifti kullanımı için göstermektedir. Şekilde, T c sıcaklığının artması ile her iki tip
silika jelde de evaporatör soğutma kapasitesinin arttığı gözlemlenmektedir. T c sıcaklığı arttıkça
soğutma COP’si de artmakta, ancak 110°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda artış azalarak COP değeri 0.5
civarında sabit kalmaktadır. Silika jel S0 ile tip RD arasında bir kıyaslama yapmak gerekirse, S0’ın
aynı T c sıcaklığında, daha yüksek evaporatör kapasitesi ve COP değerine sahip olduğu gözlenebilir.
Örneğin, T c sıcaklığı 100°C seçilirse, tip RD silika jel – su çifti ile çalışan chiller 30000 kJ civarında
evaporatör kapasitesine ve 0.35 COP değerine sahip iken, S0 silika jel – su çifti ile çalışan chiller
120000 kJ evaporatör kapasitesine ve 0.665 COP değerine sahiptir.

a

b

a) Silika jel tip RD b) Silika jel S0
Şekil 10. Chiller 2 İçin T c ’ye Göre Evaporatör Kapasitesi ve COP Değişimleri
Şekil 10, soğutma kulesi kullanılan chillerde (Chiller 2) çevrim verimini ve evaporatör soğutma
kapasitesini tip RD ve S0 silika jeller için göstermektedir. Bir önceki örnekte olduğu gibi, T c sıcaklığının
artması ile her iki tip silika jelde de evaporatör soğutma kapasitesinin arttığı gözlemlenebilir. COP’ler
iki tip silika jel için de T c = 95°C sıcaklığının üstünde sabit kalma eğilimindedir. Soğutma kulesi
kullanılan chillerde de Silika jel S0, tip RD’ye göre daha yüksek evaporatör kapasitesi ve daha yüksek
COP değerine sahiptir.

a

b

a) Silika jel tip RD b) Silika jel S0
Şekil 11. Chiller 3 İçin T c ’ye Göre Evaporatör Kapasitesi ve COP Değişimleri
Şekil 11, düşük sıcaklıklı ısı kaynağı kullanılarak soğutulan chillerin (Chiller 3) çevrim verimini ve
evaporatör soğutma kapasitesini göstermektedir. Diğer iki chillerde gözlendiği gibi, Chiller 3’te de T c
sıcaklığı ile evaporatör kapasiteleri doğru orantılı; COP değeri ise T c = 80°C sıcaklığına kadar doğru
orantılı artmaktadır. Bu grafiklerden de, S0 silika jel’in tip RD silika jele göre daha yüksek evaporatör
kapasitesi ve COP değerlerine sahip olduğu sonucu çıkarılabilir.
Aynı silika jel tipleri için, chillerler kıyaslanacak olursa; Chiller 3’ün (düşük sıcaklıklı ısı kaynağı ile
soğutulan, kondenser sıcaklığı 30°C, basıncı ise 4.2 kPa) en yüksek evaporasyon kapasitesi ve COP
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1156 _______

değerine sahip olduğu yorumu yapılabilir. Örneğin, silika jel tip RD – su çifti kullanılan chillerlerde, T c
sıcaklığı 100°C olduğunda; Chiller 1’de evaporatör kapasitesi yaklaşık 30000 kJ, Chiller 2’de yaklaşık
73000 kJ, Chiller 3’te ise yaklaşık 122000 kJ değerlerinde olacaktır. Bu çevrimlerin COP’leri
karşılaştırılacak olursa, T c sıcaklığı 95°C seçildiğinde; Chiller 1’de COP = 0.264, Chiller 2’de COP =
0.532, Chiller 3’te ise COP = 0.665 olacaktır.
Görüldüğü gibi, aynı adsorbent – adsorbat çiftinin kullanımında dahi, adsorbent tipi değiştiğinde
chillerin çalışma aralıkları, evaporasyon kapasitesi ve verimi değişmektedir. Aynı zamanda chillerlerin
soğutma sıcaklıkları da verimi etkilemektedir.

SONUÇ
Bu çalışmada, adsorpsiyonlu chillerlerde kullanılabilecek çiftlerin özellikleri ve çevrim performansları
incelenmiştir. Tasarlanan chillerlerin evaporatör kapasitesi ve COP’leri sadece farklı çiftlerin (silika jelsu, aktif karbon - metanol v.s.) kullanımında değil, aynı zamanda her çiftte kullanılan adsorbentlerin
tiplerine göre de oldukça değişim göstermektedir. Farklı tipte adsorbentler farklı izoterm eğrileri
verebilmekte ve buna bağlı olarak termodinamik çevrimin verimini değiştirmektedir.
3 farklı adsorpsiyonlu chiller için çevrim analizi yapılmış, çevrimin maksimum sıcaklığına göre chillerin
verimi ve soğutma kapasitesinin değişimi İzmir şartları için incelenmiştir. Adsorbent yatağı ve
kondenserin soğutma yönteminin, çevrim performansını oldukça etkilediği görülmüştür. Adsorbent
yatağının minimum sıcaklığı düştükçe, çevrimin minimum ve maksimum adsorbat konsantrasyonları
arasındaki fark artmakta, buna bağlı olarak adsorbatın buharlaşma miktarı artmaktadır.
Her bir chiller çeşidi için iki farklı tip silika jel ile çalışma yapılmış, silika jel S0 ile çalışıldığında, tip
RD’ye göre evaporasyon kapasitesi ve sistem performansının oldukça yüksek olduğu görülmüştür.
Her iki tip silika jel kullanımında da T c sıcaklığı ile evaporasyon kapasitesinin doğru orantılı olduğu
bulunmuştur. COP değeri ise belirli bir sıcaklığa kadar artmakta, daha sonra değişimi azalmaktadır.
Bu çalışmadan anlaşılacağı üzere, adsorbent-adsorbat çiftleri farklı davranışlar göstermekte ve bu
davranışlar sistem performansını etkilemektedir. Adsorpsiyonlu chiller’de kullanılacak uygun çiftin
seçilmesi için, çiftin adsorpsiyon davranışı iyi tespit edilmeli, çalışma basınç ve sıcaklık aralıkları
değerlendirilmelidir. Ayrıca, chillerde adsorbent yatağı ve kondenserin soğutma koşulları ve buna bağlı
minimum sıcaklık değerleri göz önünde bulundurulmalıdır.
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ADSORPSİYONLU SU SOĞUTUCU TASARIMLARI VE
UYGULAMALARI
Bülent ORHAN
Ali GÜNGÖR

ÖZET
Soğuk su, ticari ve endüstri uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde su soğutucu
uygulamaları, çoğunlukla elektrik tahrikli kompresör kullanan sistemlerle yapılmaktadır. Bu tip
sistemlere alternatif olarak, elektrik enerjisi yerine birincil enerji olarak ısı enerjisi (atık ısı veya güneş
enerjisi) kullanan adsorpsiyonlu su soğutucu tasarımları geliştirilmiştir. Adsorpsiyonlu su soğutucular
çok az elektrik tüketimi yapan ve çevreyle uyumlu sistemlerdir. Bu çalışmada, adsorpsiyonlu su
soğutucu temel özellikleri ve prensipleri ortaya konulmuştur. Ayrıca, bu tip sistemlere ait tasarım
karakteristikleri ve mevcut tasarımlar üzerinde durulmuştur. Adsorpsiyonlu su soğutucu sistemi
kullanılan bazı ticari uygulamalar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Su Soğutucu, Enerji, Güneş, Adsorbent, Adsorbat

ABSTRACT
Cold water is widely used in commercial and industrial applications. Water cooling applications in
Turkey is often carried out for systems using electrically driven compressors. As an alternative to
these types of systems, adsorption of water cooler designs using heat energy as primary energy
(waste heat or solar energy) instead of electrical energy was developed. Adsorption of water coolers
make very little power consumption and they are environmentally compatible systems. In this study,
the basic features and principles of adsorption chiller have been determined. In addition, the design
characteristics of this type of systems are discussed and it is focused on existing designs. Adsorption
chiller system that are used in some commercial applications have been examined.
Key Words: Adsorption, Chiller, Energy, Solar, Adsorbent, Adsorbate

1. GİRİŞ
Türkiye, elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi açısından çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu
kapsamda, her yıl %10'ları aşan düzeylerde artan elektrik enerjisi talebini karşılayabilmek için gereken
yatırımlar güçlükle sürdürülebildiğinden, ülke zaman zaman elektrik kesintilerinin eşiğine gelmektedir.
Ülkemizde, elektrik tüketimini arttıran önemli bir unsur da soğutma sektörüdür. Özellikle güney
bölgelerimizde bulunan konut ve ticari işletmelerde, soğutma için harcanan elektrik enerjisi tüketiminin
toplam enerjiye oranı % 40 mertebesine ulaşmaktadır [1]. 6 Ağustos 2010 Cuma günü 700 milyon
kWh tüketim ile Cumhuriyet tarihinin elektrik enerjisi kullanım rekorunun kırıldığını Enerji Bakanı Taner
Yıldız tarafından açıklanmıştır. Bunun nedeninin, Türkiye genelinde artan sıcaklık ve sürekli çalıştırılan
klimalar dolayısıyla artan elektrik ihtiyacı olduğu söylenmiştir. Bunun üzerine Enerji Yönetimi, kırsal
bölgelerden başlamak üzere 1400 MW'lık kesinti uygulaması yapmıştır [2]. Bununla birlikte, aynı ay
içinde, sektörün önde gelen firmalarından Türk Demir Döküm Pazarlama Yöneticisi Ufuk Atan’ın
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basına yansıyan açıklamasında, Türkiye'de klima konusunda çok ciddi bir pazar potansiyeli olduğunu,
ancak pazar hacminin şu anda potansiyelin altında kaldığını ve klima kullanılabilecek her 10 evden
sadece birinde klima bulunduğunu ve bu sayının artmasını umduğunu belirtmiştir [3]. Bu durum
ülkemiz için göz ardı edilmemesi gereken önemli bir sonucu ortaya koymaktadır. Mevcut pazar hacmi
ve insanların konfor alışkanlıkların değişmesi ile önümüzdeki yıllarda klima kullanan ev sayısının
çoğalacağı öngörüsüyle, ülkemizde yaşanan elektrik üretim sıkıntısının katlanarak artacağı açıktır.
Bunun yanında, ülkemizde elektrik üretimi büyük oranda, yaklaşık %65, fosil yakıt enerji kaynakları
kullanılarak sağlanmaktadır. Türkiye fosil yakıt enerji açısından yaklaşık % 75 oranında dışa
bağımlıdır ve ithal edilen kaynaklara yılda yaklaşık 40–50 milyar dolar ödeme yapılmaktadır. Diğer
taraftan, fosil yakıtlar nedeniyle Türkiye’de bir yılda 300 milyon ton sera gazı üretilmektedir [4].
Türkiye’nin Kyoto Protokolüne katılmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı, 2009 yılında
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. Ülkelerin atmosfere verdikleri zararlı sera
gazlarını azaltmayı hedefleyen protokole Türkiye’nin uyabilmesi için milyarlarca dolarlık maliyete
ulaşan adımların atılması gerekecektir. Bu bağlamda, Türkiye’de enerji üretiminde çok yaygın olan
kömürle çalışan santrallerin sistemlerini yenilemeleri ve yüzde 1’in altında olan rüzgar ve güneş gibi
kaynaklara dayalı yenilenebilir enerji sistemlerinin oranı yükseltilmesi gerekecektir [5].
Yaşanan bu durum, ülkemizde gerçekleştirilen soğutma uygulamalarında çevreyle uyumlu yenilikçi
yöntemler kullanılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Adsorpsiyonlu su soğutucular bu yenilikçi
yöntemlerden birisidir. Bu tip sistemler atık ısı ve güneş enerjisi ile birlikte kullanılabilmektedir. Güneş
enerjisinin soğutmada kullanılmasının en çekici yönü soğutma ihtiyacının güneş enerjisi ile artmasıdır.
Güneşten elde edilen ısıl enerji ile elektrik enerjisi tüketiminin azaltılarak soğutma elde
edilebilmektedir. Güneş enerjili su soğutucu tasarımları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının arttırılması politikasına katkı sağlanmakla birlikte fosil yakıt tüketiminin azalmasını
sağlayarak geleceğimizin korunmasına fayda sağlayacaktır.

2. ADSORPSİYONLU SU SOĞUTUCU TEMEL PRENSİPLERİ
Adsorpsiyon, iki farklı fazdaki maddelerin ara yüzeyinde gerçekleşen yüzey olayıdır. Faz sınırlarındaki
yüzey kuvvetleri katı ve akışkan madde ara yüzeyinde molekül konsantrasyonunun değişimine neden
olur. Fiziksel adsorpsiyon adsorbent molekülü ve adsorbat molekülü arasındaki Van der Waals kuvveti
sonucu olur. Katı adsorbent tarafından fiziksel olarak adsorbe edilen moleküller ısı uygulanarak tekrar
ayrılabilir. Bu nedenle, fiziksel adsorpsiyon tersine çevrilebilir bir işlemdir [6].
Adsorpsiyonlu soğutucularda katı fazında bulunan ve soğutkanı adsorbe/desorbe eden maddelere
“adsorbent” adı verilir. Adsorbent maddenin adsorpsiyon karakteristiği sistem performansını belirleyen
önemli bir etkendir ve adsorbe edilen madde miktarı için adsorpsiyon izotermleri tarafından belirlenir.
Fiziksel adsorpsiyonda kullanılan adsorbentlerin performansı yüzey alanı, mikro-gözenekler, makrogözenekler ve tanecik boyutları gibi adsorbent yüzey özelliklerine bağlıdır. Su gibi polar maddelere
özel yatkınlığı olan adsorbentlere hidrofil (su sever) adsorbentler denir. Bu maddelere silika jel ve
zeolit örnek verilebilir. Sudan çok yağlar ve gazlara özel yatkınlığı olan adsorbent maddelere hidrofob
(su sevmez) maddeler denir. Bu maddelere aktif karbon örnek verilebilir.
Adsorpsiyonlu soğutucularda adsorbent maddenin yapısına uygun olarak soğutkan maddeler
kullanılır. Bu maddelere “adsorbat” adı verilir. Adsorbat madde sistem içinde dolaşarak çevrimin
gerçekleşmesini sağlar. Soğutulmak istenen ortamdan ısı çekerek faydalı işi gerçekleştirir. Sistemde
kullanılan adsorbat madde sistem performansını etkileyen diğer önemli etkendir. Adsorpsiyonlu
soğutucu uygulamalarında su, metanol, etanol ve amonyak kullanılabilir.
Temel adsorpsiyonlu çevrimde kullanılan ana elemanlar adsorbent yatağı, yoğuşturucu, buharlaştırıcı
ve genleşme valfidir. Başlangıç olarak düşünülürse, düşük basınca sahip buharlaştırıcıda bulunan
adsorbat ortamdan ısı çekerek buharlaşır. Ortamdan çekilen bu ısı elde edilen faydadır.
Buharlaştırıcıdan çıkan adsorbat, adsorbent yatağında yutulur. Bu işlem çevrimin adsorpsiyon
kısmıdır. Adsorpsiyon sırasında dışarıya ısı atılır. Adsorpsiyon halinde bulunan adsorbent yatağına
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“toplayıcı” adı verilir (Şekil 1 (a)). Bu işlemin ardından, adsorbent yatağı bir ısı kaynağı ile ısıtılır ve
adsorbat, adsorbent yatağı tarafından desorbe edilir. Desorbe işlemi için ihtiyaç duyulan bu ısıya
“regenerasyon ısısı” ve desorpsiyon halinde bulunan adsorbent yatağına “üreteç” adı verilir (Şekil 1
(b)). Güneş enerjili sistemlerde, kolektörde elde edilen ısı enerjisi adsorbent yatağının ısıtılmasında
kullanılır. Adsorbent yatağını terk ederek yoğuşturucuya gelen adsorbat ısısını çevreye vererek
yoğuşur. Sıvı adsorbat genleşme vanasından geçerek buharlaştırıcıya gelir ve temel adsorpsiyon
soğutucu çevrimi tamamlanır. Şekil 1(c)’de tek adsorbent yataklı ideal adsorpsiyonlu soğutma çevrime
ait Clapeyron diyagramı (ln P vs -1/T) görülmektedir. Kesintili çalışan bu sistemde buharlaştırıcıda
buharlaşan adsorbat, adsorbent yatağında yutulurken yoğuşturucuda işlem olmaz. Aynı şekilde,
yoğuşma esnasında buharlaştırıcıda işlem olmaz.

Şekil 1. Adsorpsiyon Çevrimi Temel Elemanları
Adsorpsiyonlu su soğutucuların sürekli soğutma elde edebilmesi için en az iki adsorpsiyon yatağı
bölümünün olması gerekmektedir. Adsorpsiyonlu su soğutucu tasarım yapısı, bir basınç kabı içindeki
4 farklı hazneden oluşmuştur (Şekil 2). Tasarımda, yukarıdan aşağıya doğru; ilk hazne yoğuşturucu,
ortadaki iki hazne üreteç/toplayıcı adsorbent yatağı, en aşağıdaki dördüncü hazne de buharlaştırıcıdır.
Üreteç/Toplayıcı hazneleri üste bulunan yoğuşturucuya ve altta bulunan buharlaştırıya flap valfleri ile
bağlanmıştır. Hazneler içine ısı değiştiriciler yerleştirilmiştir. Isıtılan adsorbent yataktaki yoğuşturucuya
bağlı valf, adsorbatın yoğuşturucuya desorbe olmasına izin verecek şekilde açılırken buharlaştırıcıya
bağlı olan valf kapalıdır. Aynı anda, diğer adsorbent yatak soğutulmakta ve buharlaştırıcıya bağlı olan
valf buharlaştırıcıdan gelen adsorbatı yutmaya izin verecek şekilde açılırken yoğuşturucuya bağlı olan
valf kapalıdır. Isıtılan ve soğutulan yataklar ve valf yönleri çevrim sonunda değiştirilerek sürekli
soğutma etkisi elde edilebilmektedir.

Şekil 2. İki Adsorbent Yataklı Adsorpsiyonlu Soğutucu Şeması [7]
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Tasarım ile kapalı bir çevrim kullanılarak soğuk su elde edilmektedir. Mevcut ticari sistemlerde
adsorbat olarak su ve adsorbent olarak silika-jel veya zeolit kullanıldığı görülmektedir. Silika jel,
herhangi yapısal değişime uğramadan ve hacim artışı olmadan suyu rahatlıkla yutabilir. Aynı
zamanda, sıcaklığının artması ile de suyu kolaylıkla desorbe edebilmektedir. Bunların yanında, bu
işlemleri yapısını kaybetmeden çok uzun süre yapabilmektedir. Silika jelin aşırı ısıtılması halinde
adsorpsiyon kapasitesi düşer. Bu yüzden silika jel, 200 oC altındaki sıcaklık uygulamalarında
kullanılabilir. Silika jel güneş enerjisi gibi düşük nitelikli ısı kaynaklarında kullanımı için oldukça
uygundur. Zeolit, kristal yapıda olup bu kristaller içinde düzenli boyutlarda mikro gözenekler
bulundurur. Mikro gözenekler oldukça küçük ve düzenli olduğundan neredeyse aynı boyutta
görünürler. Yaklaşık 40 farklı tipte doğal zeolit vardır. Bununla birlikte, 150 farklı tipte zeolit, yapay
olarak sentezlenebilmekte ve A, X, Y, ZSM gibi bir harf veya harf grupları ile isim verilmektedir. Yapay
zeolitler doğal zeolitlere göre daha pahalıdır, fakat daha iyi ısı transferi performansına sahiptir. Ticari
olarak 4A, 5A, 10X ve 13X tip yapay zeolitler soğutma uygulamalarında kullanılmaktadır. Birçok zeolit
500 oC sıcaklıkta adsorpsiyon ve desorpsiyon özellikleri bozulmadan ısıtılabilir. Bu nedenle, zeolit
adsorpsiyonlu su soğutucularda 200–300 0C sıcaklığa sahip ısı kaynağı ile birlikte rahatlıkla
kullanılabilir [8].
Buharlaştırıcıda gerçekleşen buharlaşma, buharlaştırıcı basıncına bağlıdır. Normal atmosfer
basıncında (760 mm Hg), su 100 oC sıcaklıkta buharlaşmaktadır. Bilindiği gibi, ortam basıncı
düşürülürse suyun buharlaşma sıcaklığı da azalır. Sistemin buharlaştırıcısında 10–20 mm Hg vakum
elde edilmesiyle su düşük sıcaklıklarda buharlaşarak çevresinden ısı çekebilmektedir. Sistem
tamamen otomatik olarak temel olarak 4 adımda çalışır. Sistemin çalışmasından önce basınç kabı
içindeki hava bir pompa yardımıyla boşaltılır. Bu işlem sadece başlangıç çalışmasında yapılır, daha
sonra sadece periyodik olarak yapılır. İlk olarak su buharlaştırıcıya gelir ve soğutulan sudan ısı
çekerek buharlaşır. İkinci adımda, buharlaşan su toplayıcı adsorbent yatağı tarafından adsorbe edilir.
Üçüncü adımda adsorbe edilen su ısıl enerji kullanılarak desorbe edilir. Adsorbent yatağı toplayıcı
durumundan üreteç durumuna döner. Desorbe edilen su yoğuşturucuda soğutma suyu kullanılarak
yoğuşturulur. Çevrim yoğuşturucuda yoğuşan suyun buharlaştırıcıya dönüşüyle tamamlanır.
Gerçekleşen çevrimin çalışma süresi 5-7 dakikadır. İki adsorbent yatağından biri üreteç görevi
yaparken diğeri toplayıcı görevi yapar. Çevrim zamanının sona ermesinden sonra adsorbent
yatağındaki işlemler değiştirilir. Böylece, sürekli bir soğutma elde edilmiş olur.
Sistemin kontrolü buharlaştırıcıya giren soğutulan su sıcaklığı ile yapılır. Soğutulan su sıcaklığı
istenilen değeri aştığında sistem adsorbent yatakları arasında üreteç/toplayıcı dönüşümünü devam
ettirerek soğutma kapasitesini üst değerde tutar. Ancak, soğutulan su sıcaklığı arzu edilen sıcaklık
limitinin altına düştüğünde sistem çevrim sonunda üreteç/toplayıcı dönüşümünü yapmaz. Bunun
yerine, mevcut durumdaki üreteç ısıtılmaya devam edilir. Böylece, buharlaştırıcıda buhar üretimi
azaltılarak soğutma kapasitesi düşürülür.

3. ADSORPSİYONLU SU SOĞUTUCU TİCARİ ÜRÜNLERİ VE UYGULAMALARI
Adsorpsiyonlu su soğutucu ticari olarak ilk kez Nishiyodo Kuchou Manufacturing Company tarafından
1986 yılında geliştirilip üretilmiştir. Mevcut durumda, Japonya’dan Nishiyodo ve Almanya’dan SorTech
ve Invensor firmalarına ait adsorpsiyonlu su soğutucu ticari ürünleri bulunmaktadır. Bu sistemler tipik
çalışma şartlarında 80 °C sıcak su sıcaklığı ile yaklaşık 0.6 COP değerlerinde çalışabilmektedir.
Şirketlerin sunduğu ürünlerin soğutma kapasiteleri 5.5 kW ila 500 kW soğutma gücü aralıklarında
değişmektedir. Alman Sortech firması 5.5 kW kapasiteye sahip SorTech ACS 05 ünitesini 2007 yılında
piyasaya sunmuştur ve 2008 yılında ileri versiyonu olarak 7.5 kW kapasiteli SorTech ACS 08 modelini
geliştirmiştir. Adsorpsiyonlu soğutucuların tipik COP değeri 0.5–0.6 olarak verilmektedir. Adı geçen
firmalara ait ürünlerin bazı temel özellikleri Tablo 1 ‘de verilmiştir.
Adsorpsiyonlu soğutucuların en önemli avantajı 60°C sıcaklıktan başlayan düşük sıcaklığa sahip ısıl
kaynaklar ile çalışabilmesidir. Ayrıca, nispeten basit mekanik yapısı, çalışma prensibi ve sağlamlığı bu
tip sistemleri oldukça avantajlı kılmaktadır. Diğer alternatif ısıl enerji tahrikli soğutucu olan
absorbsiyonlu soğutucularda yaşanabilecek kristelleşme problemi olmadığından sıcaklık kısıtlaması
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bulunmamaktadır. Adsorpsiyonlu su soğutucular çok düşük çalışma maliyetine sahiptir. Sortech AG
ACS 08 modelinin elektrik tüketimi sadece 20 W gücündedir. Su soğutucu sistemde sadece
yoğuşturulamayan adsorbatın boşaltılması için kullanılan vakum pompası ve soğutkanın (su)
boşaltılması sırasında kullanılan su pompası kullanılmaktadır.
Adsorpsiyonlu su soğutucularda soğutkan olarak su kullanılmaktadır. Bu durum, elektrik tahrikli
kompresör kullanan soğutucularda kullanılan freon ve absorbsiyonlu soğutucularda kullanılan Li-Br ve
amonyak soğukanların çevreye ve insanlara olabilecek zararlı etkilerinden kaçınılmasını, olası
korozyonun önlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca, absorbsiyonlu su soğutucularda ihtiyaç duyulan
kimyasal test ve soğutkan değişimi ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Adsorpsiyonlu su soğutucularda
kompresör ihtiyacı olmadığından, titreşim ve gürültü sorunu olmayacaktır.
Adsorpsiyonlu sistemlerde dezavantaj olarak, diğer sistemler göre daha hacimli ve ağır olması
söylenebilir. Ayrıca, henüz yeterli yaygınlığa ulaşmadığından fiyatları yüksektir. Bunun yanında,
adsorpsiyonlu soğutucularda kullanılan silika jel ve zeolit düşük ısı iletim katsayısına sahiptir. Bu
durum, çevrim süresini uzatmakta ve ısı değiştirici ve buna bağlı olarak sistem boyutlarını
büyütmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte ısı değiştirici teknolojisinde büyük gelişme potansiyeli
mevcut olup, bu durum gelecekte oluşturulacak adsorpsiyonlu su soğutucu sistemlerinin hacim ve
ağırlığının azalmasını sağlayabilecektir.
Tablo 1. Adsorpsiyonlu Su Soğutucu Ticari Ürünler ve Özellikleri [9,10,11]
Şirket
Ürün Adı
Çalışma Çifti

SorTech AG
ACS 08
Su/Silika Jel

SorTech AG
ACS 15
Su/Silika Jel

Nishiyodo
NADAC‐20
Su/Silika Jel

Nishiyodo
NADAC‐
Su/Silika Jel

Invensor
LTC 09
Su/Zeolit

7.5

15

79

572.3

11

75 /68

75/69

90/83.8

90/83.8

72/66

27/32

27/32

29.4/35

29.4/35

27/31.5

18/15

18/15

12/6.7

12/6.7

18/14.5

0.56

0.56

0.56

0.59

0.69

0.79x1.06x0.94

0.79x1.35x1.45

2.3X2.65X1.5

2.31X2.86X4.82

1.3x0.65x1.65

260
20

510
30

5500
200

16400
400

370
20

Resim

Soğutma
Kapasitesi (kW)
Isıtma
Sıcaklığı
o
(Giriş‐Çıkış) ( C)
Soğutma
Suyu
Sıcaklığı
(Giriş‐
o
Çıkış) ( C)
Soğutulan
Su
Sıcaklığı
(Giriş‐
o
Çıkış) ( C)
COP
Boyutlar (LxDxH)
(m)
Ağırlık (kg)
Elektrik Gücü (W)

Adsorpsiyonlu su soğutucu uygulamalarında ısı kaynağı olarak güneş enerjisi veya atık ısı
kullanılabilir. Tipik güneş enerjili adsorpsiyonlu soğutma sistemi, güneş enerjisi toplayıcısı, depolama
tankı, kontrol ünitesi, borular ve pompalar ve adsorpsiyonlu su soğutucusundan oluşur. Toplayıcı
olarak piyasada bulunan yüksek verimli çift-cam toplayıcı veya vakum tüp toplayıcılar kullanılır.
Ticari üretimi yapılan adsorpsiyonlu su soğutucuların başarılı birçok uygulaması vardır. Nitekim,
Freiburg-Almanya’da bulunan Fraunhofer ISE Enstitüsü’ne ait 42 m2 iklimlendirme alanı bulunan
kantin mutfağı güneş enerjili adsorbsiyonlu soğutucu kullanılarak soğutulmaktadır. Soğutma
yapabilmek için, SorTech ACS 05 adsorpsiyonlu soğutucu ile kapalı çevrim soğuk su ile soğutma
yapan merkez hava iklimlendirme ünitesi kullanılmıştır. Yardımcı soğutucu kullanılmamaktadır.
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Şekil 3. Fraunhofer ISE Enstitüsü, Freiburg-Almanya, Adsorpsiyonlu Su Soğutucusu [12]
Adsorpsiyonlu su soğutucusunun ihtiyaç duyduğu ısı enerjisi, düzlem tip güneş kollektörü ve buna
yardımcı olarak enstitünün fosil yakıt kullanan boylerli ısıl enerji ağı kullanılarak elde edilmektedir.
Yardımcı ısıtma sistemi adsorsiyonlu soğutucu için ısıl enerji kaynağı desteği olmakta ve kış ayında
ise sistemin ısı pompası olarak çalışması durumunda yardımcı ısıl enerji kaynağı görevlerini
yapmaktadır. 22 m2 yüzey alanına sahip düzlem güneş toplayıcıları ile ihtiyaç duyulan 75 oC sıcak su
elde edilmektedir. Yaz süresince, sistem soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Soğutucunun adsorpsiyon
ısısı her biri 80 m uzunluğunda üç toprak altı tüpü kullanılarak sistemden atılmaktadır.
Haziran 2007 tarihinde 14 gün soğutma süresince ortaya çıkan verilere göre COP değeri 0.57 olarak
gerçekleşmiştir. Yeraltı tüpleri uygulaması düşük sıcaklık seviyesinde ısı atımı için avantaj
oluşturmuştur. Sistemin çalışması ile sistemin güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır. Sistem konsepti
oldukça umut vericidir: Soğutma kulesi ihtiyacı yoktur ve yaz ayında ısı atılan toprak altı tüpleri kış
aylarında ısı pompası olarak kullanıldığında düşük sıcaklık ısı kaynağı olarak kullanılabilmektedir.
Sistem yaz aylarında soğutma (Şekil 4(a)) yapmakta ve kış aylarında ise ısı pompası makinesi (Şekil
4(b))olarak çalıştırılmakta ve yer altı tüpleri düşük sıcaklık ısı kaynağı olarak kullanılmaktadır. Böylece,
sistem mutfağı hem ısıtabilmekte hem de soğutabilmektedir.

Şekil 4. Fraunhofer ISE Enstitüsü, Freiburg-Almanya, Soğutma Sistemi Şeması [12]
Almanya’da, Freiburg Üniversitesi hastanesinin 360 m2 laboratuar binasının soğutulması güneş enerjili
adsorpsiyonlu soğutucu tarafından yapılmaktadır. Soğutulmuş su sıcaklığı yaklaşık 9 oC olmakta ve
laboratuar binasında bulunan iki hava tedarik ünitesindeki havanını soğutulması için kullanılmaktadır.
Sistem teknolojisi Nishiyodo NAK 20 adsorpsiyonlu soğutucu kullanan kapalı soğuk su çevrimidir.
Soğutucunun soğutma operasyonu için ihtiyaç duyduğu 75 oC sıcaklığındaki sıcak suyun elde
edilebilmesi iki ısı kaynağı bulunmaktadır. Bunlar, 167 m2 vakum tüp toplayıcılı güneş kolektöründen
ve hastane buhar ağının ısı değiştiricide yoğuşması ile elde edilen ısıdır. Laboratuar binasının güneş
enerjisinin olmadığı gece şartlarında da soğutma ihtiyacı olduğundan gerekli olan ek ısı kaynağı
hastanenin yerel buhar ısıl enerji ağı tarafından sağlanmaktadır. Bununla birlikte, ek fayda unsuru
olarak, kış aylarında, güneş enerjisi toplayıcıları laboratuarın ısıtılmasında yardımcı ısı kaynağı olarak
kullanılmaktadır.
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Kapalı soğutma kulesi adsorpsiyonlu soğutucudan ısı atımı için kullanılmaktadır. Sistemde, 6 m3
hacimli güneş sıcak su deposu (Seri bağlanmış üç depodan oluşan), 2 m3 hacimli tampon sıcak su
deposu kullanılmaktadır. 2003 yılında elde edilen verilere göre COP değeri 0.42 olarak
gerçekleşmiştir. Sistem güvenirliği açısından iyi sonuçlar vermiştir [Şekil 5].

Şekil 5. Freiburg,Almanya Üniversitesi Hastane Laboratuvarı Soğutma Sistemi Şeması [12]

SONUÇ
Türkiye’nin enerji üretiminde dışa bağımlı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, boşa kullanılan
enerji, toplumsal refah ve ilerleme için harcanabilecek milli servetin yok olması anlamına gelmektedir.
Elektrik İşleri Edüt İdaresi (EİE) tarafından açıklanan resmi verilere göre, Türkiye’nin yıllık güneşlenme
süresi 2640 saat ve yataya düşen güneş ışınımı yıllık 1311 kWh/m2 dır. Bununla birlikte EİE, son yıllar
ortalamasının bu değerden % 20-25 daha fazla olduğunu da belirtmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz
güneş enerjisi açısından şanslı bir konumdadır [13].
Türkiye’nin tüm yüzeyine bir yılda düşen güneş enerjisi miktarı 977000 TWh’dir. Dolayısıyla Türkiye,
80 milyar Ton Eşdeğer Petrol (TEP) teorik güneş enerjisi potansiyeline sahip olup, bu değer 2000 yılı
birincil enerji tüketiminin 900 katıdır. Bununla birlikte, ülkemizde bulunan 18 milyon konuttan 3,5-4
milyonu sıcak su için güneşten faydalanmaktadır. Bunun ülke ekonomisine katkısı 600 milyon dolar
civarındadır. Sistemin daha da yaygınlaştırılması durumunda bu rakam 3,5 milyar dolara kadar
çıkabilir. Güneş enerjisinden elde edilen ısı enerjisi yıllık üretimi 420 bin TEP civarındadır [1]. Bu
haliyle ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş kollektörü üreticisi ve kullanıcısı durumundadır. Bunun
yanında, güneş enerjisinin su ısıtma yanında soğutma ile kullanılması durumunda ekonomik katma
değeri daha da artacaktır. Ülkemizde güneş enerjisi sektörünün daha da gelişmesi ile iş gücü
istihdamına da olumlu katkı getirecektir.
10 kW soğutma kapasitesinden küçük sistemler için 1.5 COP değerine sahip buhar sıkıştırmalı su
soğutucunun 1 kWh soğutma elde etmek için sistemin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin %60
oranında fosil yakıtlardan %29 oranında nükleer enerjiden, %11 oranında da rüzgar enerjisinden
karşılanması durumunda sistemin 369 g/kWh CO 2 salınımı yapar. Bu bağlamda, 0.6 COP değerine
sahip güneş enerjili adsorpsiyonlu su soğutucusunun kullanılması ile 1 kWh soğutma elde etmek için
sistemin ihtiyaç duyduğu enerjinin %80 güneş enerji ile elde edilen ısıl enerji ve %20 oranında elektrik
enerjisinden karşılanması durumunda 83 g/kWh CO 2 salınımı yapacaktır. Adsorpsiyonlu soğutucuların
kullanılması durumunda 1 kWh başına CO 2 salınımının yaklaşık %78 azalması demektir. Ayrıca,
buhar sıkıştırmalı soğutucular 1 kWh soğutma elde etmek için 0.67 kWh elektrik enerjisi kullanırken,
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adsorpsiyonlu su soğutucu sadece 0.15 kWh elektrik enerjisi kullanacaktır. Bu durum, sistemin elektrik
tüketimini ve işletme maliyetlerini de oldukça düşürmektedir. Ayrıca, adsorpsiyonlu su soğutucuların
ekonomik kullanım ömürleri oldukça yüksek olup yaklaşık 20 yıl olarak öngörülmektedir [14].
Güneş enerjili adsorpsiyonlu su soğutucuların büyük ticari potansiyelleri olmasına rağmen, ilk
maliyetinin yüksek olması ve verimliliklerinin düşük olmasından dolayı elektrik tahrikli kompresör
kullanan sistemlere karşı dezavantajlı görülebilir. Ancak, ilk maliyet probleminin teknolojik gelişmelerle
ve sistemin yaygın kullanımı ile nispeten düşeceği öngörülebilir. Güneş enerjisinin gücünü kullanarak
yaz aylarında soğutma için kullanılacak elektrik miktarı düşürülebilir ve aynı zamanda CO 2 salınımı
azaltılabilir. Bununla birlikte, soğutma için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimi yerine; varolan
güneş enerjisi, kurulan sistem aracılığı ile soğutmada kullanılabilir. Bu sebeple mevcut kurulu ısıtma
sistemlerine, adsorbsiyonlu soğutma sistemleri dahil edilmesiyle, çok daha düşük maliyetler ile
soğutma sağlanabilir. Bu bağlamda, ülkemizde güneş enerjili adsorpsiyonlu sistemlerin kullanımın
yaygınlaşması ile elektrik enerjisinin verimli kullanılması sağlanmış olacaktır. Araştırmacıların ve
üretici firmaların konuya eğilerek güneş enerjili adsorpsiyonlu soğutucu teknolojisinin ülkemize
kazandırılması gerekmektedir.
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ÖZET
Son yıllarda dünyada artan enerji tüketimine karşılık üretim maliyetlerinin de artmasıyla enerjinin daha
verimli kullanılması gerekliliği doğmuştur. Isı pompası sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri içinde
mevcut enerjinin daha verimli kullanılması ve çevreye zarar vermemeleri gibi özellikleriyle en iyi
alternatiflerden biridir. Isı pompaları; ısı enerjisini hava, su, toprak ve yeraltı sularından almaktadır.
Toprak kaynaklı ısı pompası (TKIP) sistemlerinde toprak sıcaklığının yüzeyden derinlere doğru indikçe
çok değişmemesi bu tip ısı pompalarını cazip kılmaktadır.
Bu çalışmada, tek katmandan oluşan topraklar için Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel
Müdürlüğünden Türkiye’nin dört farklı iklim bölgesinden belirlenen birer il için alınan hava sıcaklığı,
güneş ışınımı, bağıl nem ve rüzgar hızı rasat bilgilerinin 20 yıllık günlük ortalama değerleri kullanılarak
toprak sıcaklıkları nümerik olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sıcaklıklardan da dip, maksimum,
minimum toprak sıcaklıkları ve bunların toprak içindeki derinlikleri eşitliklerle ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toprak sıcaklığı, Tek katmanlı toprak.

ABSTRACT
In recent years, because of the increasing of production costs in response to increasing energy
consumption in the world, energy must be used more efficiently. Heat pump system that is more
energy efficient and environmentally friendly is one of the best alternatives in heating and cooling
systems. Heat pumps take the heat energy from air, water, soil and groundwater. Because ground
temperatures do not change much from ground surface to ground depths, ground source heat pump
(GSHP) systems are attractive.
In this study, one layer ground temperatures were calculated numerically by using 20 years daily
mean values of ambient temperature, solar radiation, relative humidity and wind velocity taken from
The State Meteorological Affairs General Directorate (DMİ) for the provinces selected from four
different climatic regions in Turkey. The depths for maximum and minimum ground temperatures and
end temperatures were expressed in equations by using these calculated temperatures.
Key Words: Ground temperature, One layer ground.
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1. GİRİŞ
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde toprak kaynaklı ısı pompalarının kullanımı hızla artmaktadır.
Bunun için değişik derinliklerdeki toprak sıcaklıklarının (TS) bilinmesi gerekmektedir. Toprak yüzey
(TYS) ve yüzey altı sıcaklıkları binaların toprakla temas eden kısımlarından ısı kaybı hesaplarında da
kullanılmaktadır. Toprak sıcaklığının en çok kullanıldığı alan Toprak Kaynaklı Isı Pompaları (TKIP) için
gerekli olan Toprak Isı Eşanjörü (TIE) dizaynıdır. Bu sebeple birçok araştırmacı analitik, nümerik ve
deneysel metotlar kullanarak toprak sıcaklıklarının belirlenmesi ile ilgili birçok çalışma yapmışlarıdır.
Salah El Din [1] ve Mihalakakou ve ark. [2,3] toprak sıcaklıklarının belirlenmesi ile ilgili analitik
çalışmalar yapmışlardır. Bir çok araştırmacı toprak sıcaklıklarının belirlenmesi ile ilgili nümerik
modeller de geliştirmişlerdir [4,5,6]. Bu çalışmada, tek katmandan oluşan topraklarda Adana, İstanbul,
Ankara ve Kars illeri için DMİ’den alınan hava sıcaklığı, güneş ışınımı, bağıl nem ve rüzgar hızı rasat
bilgilerinin 20 yıllık günlük ortalama değerleri kullanılarak toprak sıcaklıkları nümerik olarak
hesaplanmıştır. Hesaplanan bu sıcaklıklardan da dip, maksimum, minimum toprak sıcaklıkları ve
bunların toprak içindeki derinlikleri eşitliklerle ifade edilmiştir.

2. TEORİK ESASLAR
Tek katmandan meydana gelen homojen yapılı topraklarda ısı transferi aşağıda verilen tek boyutlu
zamana bağlı diferansiyel denklemden hesaplanır:
T
 2T
a 2
t
x

(1)

Bu eşitlikte T sıcaklığı, t zamanı, x toprak derinliğine doğru koordinatı ve a’da toprağın ısıl yayınım
katsayısını göstermektedir. Bu diferansiyel denklem toprak yüzeyindeki ve yüzeyden çok uzaktaki
durumlarda yazılacak iki sınır şartı ile çözülebilir. Şekil 1’de iki sınır şartının yeri gösterilmiştir.
Ta

q
T oprak yüzeyi

x=0
x
L

x=h

Şekil 1. Toprak ve Yüzeyi
Toprak yüzeyindeki sınır şartı en genel şekilde aşağıda verilmiştir [1,2,3]:
x0

:

.
.
 T 
 k
  h(Ta  Ts )  as q  e R  qv
 x s

(2)

Eşt.(2)’de k toprak ısı iletim katsayısını, h toprak yüzeyi ile atmosfer arasındaki ısı transferi katsayısını,
T a atmosfer sıcaklığını, T s toprak yüzey sıcaklığını, a s toprak yüzeyi yutma katsayısını, q güneş
ışınım miktarını,  e yayma katsayısını, R uzun dalga radyasyonunu ve q v ’de su buharlaşmasından
dolayı yüzeyde olabilecek gizli ısı akım şiddetini göstermektedir.
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Su buharlaşmadan dolayı olan ısı transferi de şu şekilde ifade edilir [1]:





q v  0.0168 f h A p Ts   A p Ta  Bp (1  )

(3)

Toprağın çok derinliklerinde sıcaklık gradyanı kaybolur. Bunun için aşağıdaki sınır şartı yazılır:
x  

:

T
0
x

(4)

2.1. Toprak Fiziksel Özellikleri
Eşt. (1) ve Eşt. (2)’de toprağın ısı iletim katsayısı k ve ısıl yayınım katsayısı a bulunmaktadır. Tablo
1’de genel olarak Türkiye’de en sık karşılaşılan toprak tiplerinin ısıl özellikleri belirtilmiştir [10].
Tablo 1. Bazı Toprak Tiplerinin Isıl Özellikleri
Toprak Tipi
Çakıllı Toprak, (ÇK)
Kuru-Ağır Toprak, (KA)
Nemli-Ağır Toprak, (NA)
Granit, (GR)

a (mm2/s)

k (W/moC)

0.139
0.521
0.648
1.134

0.52
0.95
1.30
2.93

Eşt.(2)’deki toprak yüzeyi yutma katsayısı;
a s =0.9
olarak verilmiştir [1].
SALAH EL DIN [1] a s için 0.8 değerini tavsiye etmiştir. PATRICK [8] koyu toprak için a s ’nin değerini
0.85 ile 0.95 arasında vermiştir.
Eşt.(3)’teki buharlaşma katsayısı f, çeşitli toprak yüzeylerini ve nemliliği dikkate alan bir parametre
olup değeri;
f=1.0
f=0.6-0.8
f=0.4-0.5
f=0.1-0.2

doymuş toprak
nemli toprak
kuru toprak
kurak toprak

arasında değişmektedir [1].

3. NÜMERİK HESAPLAR
Yapılan nümerik hesaplamalarda sonlu farklar metodu uygulanmıştır. Adana, Ankara, İstanbul ve Kars
il merkezleri için DMİ’den alınan hava sıcaklığı, güneş ışınımı, bağıl nem ve rüzgar hızı rasat
bilgilerinin 20 yıllık günlük ortalama değerleri kullanılarak o iller için TYS ve TS’ler bulunmuştur.
Geliştirilen nümerik modelden elde edilen sonuçların doğruluğunu kontrol edebilmek için analitik
hesaplarda yapılan tüm varsayımlar kullanılarak geliştirilen nümerik yönteme uygulanmıştır. Yapılan
basitleştirmeler ile nümerik hesaplarda analitik hesaplamalardaki parametreler kullanılmış; birbirlerine
çok yakın sonuçlar elde edilmiş ve böylece nümerik yöntemin doğruluğu gösterilmiştir [9].
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada 4 farklı ilde farklı fiziksel özelliklerdeki toprak türleri için elde edilen dip, maksimum,
minimum toprak sıcaklıkları ile bu sıcaklıkların oluştuğu derinlikler arasındaki ilişki incelenmiştir.
Hesaplamalar sırasında toprak nemliliğini gösteren buharlaşma katsayısı (f) 0.4-0.8 arasında ve
toprak yüzeyi yutma katsayısı (a s ) 0.6-.09 arasında değiştirilmiştir.
4.1. Dip ve Atmosfer Sıcaklığı Arasındaki Bağıntı
Tek katmanlı toprak için öncelikle
T =T dip -T ort

(5)

sıcaklık farkının hangi parametrelere bağlı olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sıcaklık farkı 10 m
derinlikte oluşan toprak dip sıcaklığı T dip ile DMİ’den alınan minimum 20 yıllık atmosfer sıcaklığının
yıllık ortalama değerlerinin ortalaması olan T ort farkı alınarak elde edilmiştir.
Şekil 2’de 4 farklı il ve farklı fiziksel özelliklerdeki topraklar için toprak yüzeyi yutma katsayısı (a s ) ile
T sıcaklık farkı değişimi görülmektedir. Bu şekilden bütün toprak türleri için İstanbul ve Ankara
illerinde a s ’nin 0.65 değeri için T sıcaklık farkı yaklaşık 0 olurken, Adana’da ise a s =0.6 iken bu
sıcaklık farkı 0 olmaktadır.
5

4

ADA_ÇK

ADA_KA

ADA_NA

ADA_GR

IST_ÇK

IST_KA

IST_NA

IST_GR

ANK_ÇK

ANK_KA

ANK_NA

ANK_GR

KRS_ÇK

KRS_KA

KRS_NA

KRS_GR

o
 T ( C)

3

2

1

0
0.6

0.7

0.8

0.9

-1
as

Şekil 2. 4 Farklı İl İçin Toprak Yüzeyi Yutma Katsayısına Bağlı Oluşan Sıcaklık Farkları, (ADA: Adana,
IST: İstanbul, ANK: Ankara, KRS: Kars)
4 farklı il ve farklı fiziksel özelliklerdeki topraklar için buharlaşma katsayısı (f) ile T sıcaklık farkı
değişimi şekil 3’te gösterilmiştir.
Şekil 2 ve şekil 3’te Adana ve Kars illeri için T sıcaklık farklarının daha yüksek olmasının ebebi; bu
illerde yüzeye gelen 20 yıllık ortalama güneş ışınım miktarlarının daha yüksek olmasıdır.
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Şekil 3. 4 Farklı İl İçin Buharlaşma Katsayısına Bağlı Oluşan Sıcaklık Farkları,(ADA: Adana, IST:
İstanbul, ANK: Ankara, KRS:Kars)
Şekil 2 ve şekil 3’te a s ve f’nin değişimiyle elde edilen sıcaklık farkları kullanılarak statistica istatistik
programı ile

T  a  b (a s )  c ( f )

(6)

eşitliğine uygun olarak a, b ve c katsayıları belirlenmiş ve bu katsayılar tablo 2’de gösterilmiştir. a
katsayısının değerinde fazla bir değişiklik olmadığından 4 ilin değerlerinin aritmetik ortalaması olan
-3.40 olarak sabit alınması uygun görülmüştür.
Tablo 2. 4 Faklı İl için Elde Edilen a, b ve c Katsayıları

Adana
İstanbul
Ankara
Kars

a

b

c

-3.81
-3.19
-3.38
-3.23

11.44
7.72
9.64
9.84

-7.23
-4.64
-5.42
-4.74

4 farklı il için hesaplamalarda kullanılan ortalama günlük güneş ışınımı ve atmosfer sıcaklık
değerlerinin 20 yıllık ortalamaları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. 4 Faklı İl için Hesaplamalarda Kullanılan q Ve T ort Değerleri

Adana
İstanbul
Ankara
Kars

q (W/m2)

T ort (oC)

176.12
154.39
167.65
171.80

19.17
14.48
11.99
5.12
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Daha sonra her il için bulunan b ve c katsayıları kullanılarak yine statistica istatistik programı
yardımıyla Tablo 3’te görülen o il için bulunan güneş ışınım miktarı ( q ) ve ortalama atmosfer sıcaklığı
(T ort ) göz önünde bulundurulmuş ve

(b, c)  X  Y (q )  Z (Tort )

(7)

eşitliğine uygun olarak X, Y ve Z katsayıları belirlenmiş ve bulunan katsayılar Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. 4 Faklı İl için Elde Edilen X, Y Ve Z Katsayıları
Adana, İstanbul,
Ankara ve Kars
-3.40
-17.36
0.16
0.07
10.90
-0.09
-0.15

a
X
Y
Z
X
Y
Z

b

c

Sabit alınan a ve değişken alınarak (Tablo 4) Eşt.(7)’den hesaplanan b ve c katsayıları Eşt.(6)’da
yerine yazılarak hesaplanan ∆T’ler bulunmuştur. Gerçek ve hesaplanan ∆T’lerin karşılaştırması şekil
4’te verilmiştir. Bu şekilden oluşan sıcaklık farkları ile güneş ışınımı ve ortalama sıcaklıklar arasında
bir bağlantı olduğu anlaşılmaktadır.
4
3.5
3
2.5

Hesap

2
1.5
1
0.5
0
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

-0.5
-1
 Gerçek

Şekil 4. Gerçek ve Hesaplanan Sıcaklık Farklarının Karşılaştırması
4.2. Dip ile Maksimum ve Minimum Sıcaklıklar Arasındaki Bağıntı
Bu bölümde toprak içinde oluşan maksimum (T maks ) ve minimum (T min ) sıcaklıklar ile toprağın 10 m
derinliğinde oluşan dip (T dip ) sıcaklık farkının hangi parametrelere bağlı olduğu incelenmiştir.
T maks =T maks -T dip (23 Ocak için)

(8)
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T min =T dip -T min (23 Temmuz için)

(9)

T=T dip -T ort sıcaklık farkı için yapılan işlemlerin aynısı T maks ve T min için de ayrı ayrı uygulanmıştır.
T maks için toprak dip sıcaklığından 0.5 oC fazla (Şekil 5), T min içinse dip sıcaklığından 0.5 oC daha
düşük (Şekil 6) almanın uygun olduğu belirlenmiş ve başka parametreye ihtiyaç olmadığı görülmüştür.
T maks =T dip +0.5

(10)

T min =T dip -0.5

(11)

1
0.9
0.8
0.7

maks Hesap

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

m aks Gerçek

Şekil 5. 23 Ocak İçin Gerçek ve Hesaplanan Maksimum Değerlerin Değişimi
1
0.9
0.8
0.7

min  Hesap 

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

m inGerçek

Şekil 6. 23 Temmuz İçin Gerçek ve Hesaplanan Minimum Değerlerin Değişimi
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4.3. Toprak Fiziksel Özellikleri ile Maksimum ve Minimum Sıcaklıkların Oluştuğu Derinlikler
Arasındaki Bağıntı
Bu bölümde toprak fiziksel özellikleri ile maksimum ve minimum sıcaklıkların oluştuğu derinlikler
arasındaki bağlantı incelenmiştir. Şekil 7’de 4 farklı fiziksel özellikteki toprak türü için toprak ısıl
yayınım katsayısı a ile maksimum ve minimum sıcaklıkların oluştuğu derinlikler arasındaki değişim
görülmektedir. Hesaplamalar sırasında toprağın a değeri sabit kalırken farklı k değerleri kullanılarak
hesaplamalar tekrar yapılmış; maksimum ve minimum sıcaklıkların oluştuğu derinliklerin değişmediği
görülmüştür. Buradan da maksimum ve minimum sıcaklıkların oluştuğu derinliğe toprağın k değerinin
bir etkisinin olmadığı, sadece a değeri ile değiştiği anlaşılmaktadır ve elde edilen eşitlik aşağıda
verilmiştir:

L  2.4445  0.54308 (107 a)

(12)

10
y = 5430789 x + 2.4445
R2 = 0.9653

9
8
Toprak Derinliği L (m)

GR

NA

7
KA

6
5
4
3
ÇK

2
1
0
00

0
2

40

0
6
107.a (m 2/s)

80

0
10

12 0

Şekil 7. Maksimum Ve Minimum Sıcaklıkların Oluştuğu Derinliklerin Toprağın a Değeri İle Değişimi
(ÇK: Çakıllı Toprak, KA: Kuru-Ağır Toprak, NA: Nemli-Ağır Toprak, GR: Granit)
Bu çalışma ile şu sonuçlara varılmıştır:
1) Farklı fiziksel özelliklerdeki topraklar için 10 m derinlikteki dip (T dip ) ve 20 yıllık ortalama
atmosfer sıcaklığı (T ort ) arasındaki sıcaklık farkları ile güneş ışınımı ( q ) ve ortalama sıcaklık
(T ort ) arasında bir bağlantı olduğu,
2) 23 Ocakta toprak içinde oluşan maksimum sıcaklığı (T maks ) dip sıcaklığından 0.5 oC fazla
almanın uygun olduğu,
3) 23 Temmuzda toprak içinde oluşan minimum sıcaklığı (T min ) dip sıcaklığından 0.5 oC düşük
almanın uygun olduğu,
4) Maksimum ve minimum sıcaklığın oluştuğu derinliğe toprağın ısı iletim katsayısı (k)’nın bir
etkisinin olmadığı, sadece toprak ısı iletim katsayısı a ile değiştiği belirlenmiştir.
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SÜPERMARKET SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN
TEKNOLOJİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI
Ali GÜNGÖR

ÖZET
Ülkemizde de süpermarket çeşitliliği ve sayısı giderek artmaktadır. Bu tür alışveriş merkezlerinde en
önemli çözüm bekleyen sorunlardan birisi de soğuk raflarda satılacak ürünlere yönelik, soğuk raf ve
dondurulmuş gıda saklayan raf sistemlerinin bulunduğu yerlerin oluşturulması ve bu raf sistemlerinin
soğuk tutulabilmesi için uygun soğutma sistemlerinin geliştirilmesidir. Özellikle bu raf sistemlerinin
birçoğunun açık raf sistemi olması ve sergilenen ürünlerin fazlalığı merkezi büyük süpermarket gıda
soğutma ünitelerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu araştırmada süpermarket gıda soğutma
üniteleri için tasarlanan dağıtımlı kompresörlü soğutma sistemi, çoklu (multiplex) soğutma sistemi,
ikincil soğutucu akışkanlı soğutma sistemi, düşük soğutkan yüklemeli soğutma sistemi,
propan/karbondioksitli kaskat soğutma sistemi, karbondioksit soğutkanlı soğutma sistemi gibi
teknolojiler prensipleri, enerji kazanımları ile irdelenecektir. Ayrıca özellikle süpermarket soğutma
sistemlerinden enerji geri kazanım uygulamaları üzerinde de durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Süpermarket soğutma, soğutma, enerji verimliliği.

ABSTRACT
In our country number and type of supermarket are increasing. Most important problem of these
supermarkets are, shelves systems for cold preservation foods and convenient cooling systems for
these shelves. Generaly these shelves systems are open type and needs special cooling systems and
needs energy efficient cooling systems. In this paper in practice applied systems: distributed
compressor systems, secondary loop systems, multiplex systems, low –charge multiplex systems, self
contained refrigeration systems, propan/carbondioxide cascad refrigeration systems, carbondioxide
refrigerants systems exc. technological principles and energy efficiency of this systems are given. Also
energy recovery applications for supermarket refrigeration systems are discussed.
Key Words: Supermarket refrigeration, refrigeration, energy efficiency.

1. GİRİŞ
Ticari binalar arasında, süpermarketler enerjiyi en yoğun kullananlardan bir tanesidir. Önemli
miktardaki enerji süpermarketlerde dondurulmuş ya da soğuk tutulması gereken ürünlerin sergilendiği
raf ve soğutucu sistemlerinde harcanmaktadır. Bu sistemlerdeki atık ısılarda geri kazanılarak sıcak su
üretimlerinde ve hacim ısıtma amaçlı kullanılabilmektedir.
Avrupa ülkelerinde süpermarket büyüklükleri 500 m2 ile 3000 m2 alanlar kaplarken, Kanada ve
Amerika’da 1000 m2 ile 10000 m2 büyüklüklerde olabilmektedir. Soğutma sistemi kapasiteleri de
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60 kW ile 400 kW mertebelerinde olabilmektedir. Yıllık enerji tüketimleri de 100000 kWh ile 1,5 Milyon
KWh mertebelerinde olabilmektedir.
Soğutmada harcanan enerji bir süpermarketin enerji kullanımının yarısı veya daha çoğu
mertebelerindedir. Çabuk bozulan ürünlerin bu tür soğutulmuş raflarda sergilenmesi ve depolanması
gereklidir. Kompresör ve kondenserlerde toplam enerji gereksiniminin yüzde 60-70’i kullanılır. Geri
kalan enerji ise sergileme rafları fanlarında, aydınlatmada, defrost sistemlerinde, kapı ve sergileme
dolaplarının şeffaf yüzeylerinde yoğuşma olmaması için ısıtılmasında harcanır.
Süpermarketlerde soğutulmuş sergileme raflarının bulundukları yerler incelendiğinde, çevresel ve
belirli alanlarda yoğunlaşmış biçimde yerleştirildikleri gözlenir. Günümüzde süpermarketlerde en
yaygın kullanılan soğutma sistemi, çoklu kompresörlü (multiplex) direkt genleşmeli (DX) soğutma
sistemleridir. Bu sergileme ve soğuk depolama odaları, direkt genleşmeli hava-soğutkan serpantinleri
bulundurur ve bu serpantinler yakın ve geniş bir makina odasında veya çatıda yerleştirilen kompresör
ve diğer bileşenlerle bağlantılıdır. Bu durum çok büyük miktarlarda borulama gerektirir. Buradaki
kaygı, bakım ve servisin kolaylığının, soğutkan kaçağına tercih edilmesidir. Yeni süpermarket
tasarımları ise soğutkan kaçağında da azlığı sağlamayı hedefler. Daha ucuz maliyetli ve bakım
kolaylığı nedeniyle hava soğutmalı kondenserler (yoğuşturucular) tercih edilmektedir. Kondenser
sıcaklığını düşürmek ve sistem enerji gereksinimini düşürmek için evaporatif kondenserler de
kullanılabilmektedir. Ancak bu bakımda dikkatliliği gerektirir ve daha maliyetlidir. Her iki durumda da
sistem kontrolleri dış hava kuru veya yaş termometreleri ile bağlantılı olarak ayarlanır.
Çoklu kompresörlü (multiplex) DX sistemler için soğutkan miktarı gereksinimi cok yüksek
kapasitelerdedir, soğutkan kapasitesinin birim kW’ı için 4–5 kg mertebelerindedir. Çok fazla boru
hattının ve bağlantıların kullanılması da sonuçta büyük miktarlarda soğutkan kaybı anlamına
gelebilmektedir. Eski sistemlerde bu soğutkan kayıpları yıllık toplam miktarın yüzde 30’lar
mertebesindedir. Yeni sistemlerde ise yüzde 15 mertebelerinde soğutkan kaçağı yıllık bazda
gerçekleşebilmektedir. Büyük miktarlarda soğutkan şarjı ve yüksek ısı kazançları çok raflı soğutma
sistemlerinde yüksek toplam eşdeğer ısınma etkisi (TEWİ: total equivalent warming impact), direkt
soğutkan kayıplarıyla oldukça yüksek değerlere ulaşmaktadır.
Şekil 1.’de çoklu kompresörlü (multiplex) soğutma sisteminin ana elemanları gösterilmektedir. Çoklu
kompresörler aynı emme sıcaklığında çalışmakta ve yan yana monte edilmiş olup emme ve basma
manifoldlarına bağlantılıdır ve bunlarda tüm sisteme borularla bağlantılıdır. Çoklu paralel kompresör
kullanımı kapasite kontrolu yapılabilmesini olanaklı kılar. Böylelikle soğutma yükü kapasitesini
karşılayan kompresörler otomatik kontrol sistemi ile devreye alınıp, çıkarılarak verimli bir çalışma
sağlanmaya çalışılır.
Süpermarketlerde ısıtma/soğutma havalandırma sistemleriyle, gerçek soğutma gereksinimi ile birlikte
integrasyonu gerçekleştirilen uygulamalardandır. Bu tür yaklaşımlardan birisi de ısı pompası kullanımı
ve soğutma atık ısısının gerekli seviyelere yükselterek ısıtma gereksinimlerini karşılamaktır. Diğer
alternatif kullanımlardan birisi de birleşik ısı ve güç üretimi (CHP: combined heating and power) veya
birleşik soğutma, ısıtma ve güç üretimi sistemlerinin (CCHP: combined cooling, heating and power)
kullanımı ve soğutma, HVAC ve güç üretimi amaçlı süpermarketlerde integrasyonudur. Doğaldır ki
soğutma sistemlerinin atık ısılarından yararlanarak hacim ısıtma veya su ısıtma amaçlı
değerlendirilmesi de enerji verimliliği açısından süpermarket sistemlerinde uygulanan yöntemlerdendir.

2. SÜPERMARKETLERDE TOPLAM EŞDEĞER ISINMA ETKİSİ (TEWI) AZALTMAK İÇİN SİSTEM
TEKNOLOJİLERİ
Süpermarketlerde kullanılan geliştirilmiş sistemler iki amacı gerçekleştirmelidir. Enerji verimliliği
açısından mükemmel olması, soğutkan kaçakları yani TEWI yönünden düşük düzeylerde olmasıdır.
Bu amaçla geliştirilen bazı çok karşılaşılan sistemler avantajları ve diğer özellikleriyle ele alınmıştır.
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Şekil 1. Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemi Bileşenleri [1].
2.1 İkincil Kapalı Devreli Tip Sistemler
İkincil kapalı devreli soğutma sistemleri birçok formda uygulanabilir. Bu sistemlerde ortak taraf bir veya
daha fazla soğutma grubunun ikincil bir akışkanı soğutmasında kullanılması ve bu soğutulan
akışkanın markette sergileme ünitelerine ve soğuk depo odalarına pompalandığı kapalı dolaşımlı
devrelere sahip olmasıdır. Şekil 2.’de ikincil kapalı devreli bir sistemin bileşenleri gösterilmiştir.
Bu sistemde kullanılan soğutma grubu (chiller) çoklu kompresörlü sistem yapısında kompresörlerle
bağlantılı ve sergileme yerlerine soğutulmuş ikincil akışkanın istenilen sıcaklıkta hazırlanmasını sağlar.
Kompresörden basılan soğutkan basma manifoldu aracılığı ile bir boru hattı ile, normalde makine
odasının çatısında bulunan kondenserlere gönderilir. Evaporatif bir kondenser kullanılacak olursa
daha düşük ortalama kondenser sıcaklığı ile çalışılabilir ve hava soğutmalı kondenserlere nazaran
daha azfan enerjisi kullanılır, böylelikle genellikle ılıman iklim bölgelerinde toplam enerji gereksinimi en
az düzeylere indirilebilir. Bu sistemde, konvansiyonel direkt genleşmeli sistemlere göre ana devre
soğutkan miktarında yüzde 10–15 mertebelerinde azalma gerçekleşebilmektedir. Şekil 2.’de gösterilen
sistemde diğer bir seçenek olarak, kondenser devresinde de, evaporatör devresinde olduğu gibi, ısı
atmak için ikinci bir akışkan daha kullanılmasıdır. Bu yaklaşımın ilave ana soğutkan gereksiniminde
yüzde 5’ler mertebesinde azalma sağlanmasına karşılık, kullanılan ara ısı değiştirici etkinliğinin, ilave
dolaşım pompalarının kullanımının, dikkate alınması durumunda, termodinamiksel analizde enerji
kullanımında ek artışlar oluşturabilecektir.
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Şekil 2. İkincil Kapalı Devreli Tip Sistemin Bileşenleri [1].
İkincil kapalı devreli sistemler, birincil sistemlerin verimliliğini artırmak özelliğindedir. Bu artış,
kompresörün soğutma grubu evaporatörlerine çok yakın olması, birincil akışkanın kondenser çıkışında
ikincil akışkanla (brine: salamura) aşırı soğutulmasının sağlanması ve bu ısınan ikincil akışkanın da
sergileme yerleri ısı değiştiricilerinde defrost amaçlı kullanılabilmesiyle gerçekleştirilir.
Büyük süpermarketlerde ikincil kapalı devreli sistemler genelde en azından iki ayrı ikincil kapalı devre
ve soğutma gruplarına (chiller) gereksinim duyulur: Bu kapalı devrelerden birisi düşük sıcaklıklı
(donmuş gıdalar) ürün sergileme raflarına veya depolama odalarına, diğeri de orta sıcaklıklı
(soğutulmuş gıdalar) ürün sergileme raflarına veya odalara soğutulmuş salamura sağlar. Sistemde iki
kapalı devre kullanımı sonuç olarak sergi yerlerinin yalnızca iki sıcaklıkta tutulmasını sağlayabilir.
Çoklu kapalı devre kullanımı durumunda ise sergi hava sıcaklıkları gereksinimlerine çok yakın
sistemlerin çalıştırılabilmesi ve tüm sistemin ortalama efektif evaporatör sıcaklığını yükseltmek ve
enerji verimliliğini yükseltmek olanaklıdır. Yalnız her bir devrenin ayrı bağımsız soğutma grubuna ve
kontrol sistemlerine gereksinim duyması sistem maliyetlerini artırabilmektedir.
İkincil kapalı devre sistemlerde diğer bir yaklaşım ise kademeli (cascade) tip sistemdir. Şekil 3.
şematik olarak kademeli bir sistemi göstermektedir. Bu uygulamada yüksek sıcaklık kademesinde
soğutkan olarak propan kullanılmıştır ve düşük sıcaklık kademesi (bu kademede soğutkan olarak CO 2
kullanılmıştır) kondenserinden ısı çeker ve aynı zamanda propilen glikol gibi bir salamuranın
soğutulmasında kullanılır. Bu salamura (soğutulmuş: chilled) gıda reyonlarının soğutulmasında
kullanılan ikincil kapalı devredir. CO 2 kademesi ise direkt genleşmeli evaporatörler aracılığı ile
dondurulmuş gıda reyonlarından ısı çekilmesini sağlar. Bu sistem doğaldır ki uygun, diğer farklı
soğutkanlar ve salamuralar ile de çalıştırılabilir.
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Şekil 3. Propan/Karbondioksit Kademeli Soğutma Sistemi [1].
Aşağıda ikincil kapalı devrelerde kullanılan, daha önceki uygulama ve araştırmalarda önerilen
akışkanlar verilmiştir.
Etilen Glikol/Su
Propilen Glikol/Su
Potasyum Format/Su
Pekasol 50
Freezium
Hycool
Trikloretilen
İnhibitörlü alkali ethanat çözeltisi
Tyfoxit
Hidrofloroether
HFE-L-13938
HFE-7100
Siklohekzen
D-Limonene
Polidimetilsiloksan (Silikon yağı)
Syltherm
Dowtherm
Sentetik İzoparafinik Petrol Hidrokarbonları
Therminol
Tüm ikincil kapalı devreler için önerilen ideal bir salamura yoktur. Süpermarket sistemlerinde en
yaygın kullanılan salamuralar ortalama sıcaklık kapalı devresi için propilen glikol/su çözeltisi ve düşük
sıcaklık kapalı devreleri için potasyum format/ su çözeltisidir. Bazı analitik çalışmalarda HFE-7100
o
çözeltisinin -20 C sıcaklıkları ve altı mertebelerde ısıl ve basınç düşümü avantajlarının olduğu
belirlenmiştir. Son zamanlarda sıvı CO 2 ’de her sıcaklık seviyelerinde Avrupa’da artan bir kullanıma
sahiptir. Bunun anlamı boruların iç basınç dayanımların yüksek olması ve bu uygulamalarda önem
kazanmasıdır.
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2.2 Dağıtılmış Kompresör Gruplu Soğutma Sistemi
Şekil 4.’te dağıtılmış kompresör gruplarının gösterildiği bir soğutma sistemi gösterilmektedir. Bu sistem
ile çoklu kompresörlü soğutma sistemi arasındaki fark, bu sistemde küçük kompresör gruplarının ayrı
ayrı dağıtılmış olduğu ve yan yana kompresör kabinetleri halinde yakın bölgelere yerleştirildiği ve her
birinin ayrı sergi reyonlarına ve soğuk odalara hizmet vermesinin sağlanmış olmasıdır. Böylelikle
sistem, makina odası ile sergi reyonları arasında çok uzun borulamalardan kurtarılmıştır. Kompresör
kabinetleri sergi yerleri döşemesi altına veya sergi yerleri çevresel yerleştirilip, hemen çevre duvarı
sonrasına yerleştirilebilmektedir.

Şekil 4. Dağıtılmış Kompresör Gruplu Soğutma Sistemi Bileşenleri [1].
Bu düzenlemeyle, her bir sergi reyonu çıkışındaki doymuş emme sıcaklığı (DES) , o reyonun
evaporatör sıcaklığı mertebesinde tutulabilmektedir. Konvansiyonel çoklu kompresörlü sistemlerde
bağlantılı olan tüm sergi reyonlarında aynı DES değeri sağlanabilir. Dağıtılmış kompresör grupları ile
sergi reyonları, her biri ayrı olmak üzere, üç veya dört farklı evaporatör sıcaklığında çalışabilmekte ve
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soğutulabilmektedir. Her bir reyon için istenen daha uygun sıcaklıkların sağlanmış olması, tüm
sistemin daha enerji verimli bir sistem olarak çalışmasını sağlayabilmektedir.
Emme ve basma hatlarının azalması nedeniyle soğutkan şarj miktarı, çoklu kompresörlü sisteme göre
daha azalmıştır. Şekil 4.’te gösterildiği gibi ısı atımı için bir dış kondenser yerine kapalı devre
evaporatörlü bir soğutma kulesi aracılığı ile üretilen soğutma suyunun su soğutmalı kondenserde
kullanımı da sağlanırsa bu devredeki soğutkan borulaması da olmayacak ve soğutkan miktarında
daha da azalma sağlanabilecektir. Isı atımında bu kapalı devreli su soğutmalı kondenser kullanımı ile
dağıtılmış kompresör gruplu sistemde çoklu kompresörlü sistemin yüzde 30–35 mertebelerinde
soğutkan kullanılacaktır. Eğer ayrı rooftop tipi kondenserli dağıtılmış kompresör grubu uygulanmışsa,
soğutkan miktarı çoklu kompresörlü sistemin yüzde 50–60 mertebeleri olmaktadır. Doğaldır ki ikincil ısı
atımı devresinin kullanımı daha yüksek kondenser sıcaklığı ve bu da direkt rooftop tipi kondensere
göre daha fazla enerji kullanımı anlamına gelecektir.
Dağıtılmış kompresör gruplu sistemin her bir kompresör grubu, çoklu kompresörlü soğutma sistemine
benzer yapıdadır. Tüm gerekli elektriksel ve borulama bağlantıları bu kabinetlere sağlanmıştır. Bunlar
emme ve basma soğutkan hatları, ısı atımı için soğutma suyu giriş ve çıkış bağlantıları ve elektriksel
bağlantılardır. Çoklu kompresörler değişik kapasitelerde gereksinime ve hizmet vereceği sergi
reyonlarına uygun seçilir ve paralel olarak bağlanıp yüke göre çalıştırılır. Kabinetler emme ve basma
manifoldları kompresörlere paralel olarak bağlantıyı sağlar. Emme manifoldu istenirse bölünerek farklı
çoklu emme sıcaklıklarının tek bir kabinet grubundan sağlanması gerçekleştirilebilir.
Dağıtılmış kompresör gruplu soğutma sistemlerinde genellikle scroll tip kompresörler, düşük gürültü
düzeyleri ve titreşim seviyeleri nedeniyle tercih edilir. Bu özellikler kompresör kabinetlerinin sergi
reyonlarının hemen yakınlarında olması durumunda önem taşır. Süpermarketlerin gereksinim duyduğu
sıcaklık aralıklarındaki pazarda mevcut scroll kompresörlerin verimlilikleri, konvansiyonel sistemlerde
kullanılan pistonlu kompresörlere göre daha azdır. Ancak sistem uygulamalarında bu olumsuzluğu
giderecek verim artışları scroll kompresörlü sistemlerde sağlanabilmektedir. Örneğin, scroll
kompresörler hiçbir valfa sahip olmayıp, bu nedenle pistonlu kompresörlere göre daha düşük
kondenser sıcaklıklarında çalıştırılabilmektedir. Düşük kondenser sıcaklığı basma ve emme basınçları
oranının 2 mertebelerine ve kondenser sıcaklığı mertebesinin de 10-15oC değerlerine gelebilmesini
sağlayabilmektedir.
Dağıtılmış kompresör kabinetlerine olan yakınlık enerji gereksiniminde ayrımlanmaya neden olur. Kısa
emme hatları durumunda evaporatör ile kompresör emme manifoldu arasında basınç düşümlerinin
konvansiyonel sistemlere göre daha az olmasına neden olur. Bu da evaporatör sıcaklığı ile doymuş
emme sıcaklığının birbirine çok yakın olmasını sağlar. Konvansiyonel çoklu kompresörlü sistemlerde
bu sıcaklık, evaporatör sıcaklığının 1-2,5oC altındadır. Dağıtılmış sistemlerde ise bu değer evaporatör
sıcaklığının 0,5-1oC altındadır. Kısa emme hattı ayrıca dönüş gazının daha az ısı kazanmasını
sağlaması deneysel ve uygulamalara göre gözlenmiştir. Daha soğuk emme hattı, yüksek yoğunluklu
ve sonuçta daha yüksek kompresör kütlesel debisi oluşmasına neden olacaktır, bu da soğutma
yükünün karşılanması amaçlı kompresörün daha az çalışması anlamına gelecektir. Dağıtılmış
kompresörlü sistemlerde beklenen dönüş gazının sıcaklık yükselmesi normalde 3-9oC mertebesinde
olup, sergi reyonları ile kompresör kabinetleri arasındaki mesafeye ve evaporatör sıcaklığına bağlı
olarak değişmektedir. Dönüş gazı sıcaklığında yükselme düşük sıcaklıklı sistemlerde, orta sıcaklıklı
sistemlere göre daha fazla olmaktadır. Çoklu kompresörlü sistemlerde tipik olarak dönüş gazı sıcaklığı
yükselmesi 20 ve 35oC mertebesindedir. Bunun nedeni de emme hattının bu uygulamalarda çok uzun
olmasından kaynaklanmaktadır. Sıvı soğutkan sıcaklığı da eğer aşırı soğutma uygulanmış ise bu
hattın uzun olması durumunda ters olarak etkilenmektedir. Isı kazancı ile aşırı soğutulmuş sıvı
hattındaki sıvı soğutkan sıcaklığı sergi reyonlarına (yani evaporatörlere) gelmeden önce sıcaklığı
yükselmektedir. Bu da birim soğutkan ile gerçekleştirilecek soğutma kapasitesini etkileyebilmektedir.
2.3 Düşük Şarjlı Çoklu Kompresör Gruplu Soğutma Sistemi
Soğutma sistemi imalatçıları çoklu kompresörlu soğutma sistemlerinden daha az soğutkan şarjı ile
çalışan çok sayıda sistem geliştirmişlerdir. Bu sistemler soğutkan miktarında azalma sağlamakla
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birlikte kompresörle sergi alanları arasındaki uzun mesafeleri de koruyabilmektedir. Şekil 5. ve
Şekil 6.’da bu tür uygulanan iki sistem gösterilmektedir.
Şekil 5.’teki ilk sistemde soğutkan şarjının sınırlaması, normal çalışma esnasında sıvı depolama tankı
içindeki soğutkanın sisteme sağlanmasının minimizasyonu ile sağlanır (sıvı toplama tankının ana
görevi sistemin çalışması esnasında soğutkanın depolanmasını, biriktirilmesini sağlamaktır). Bu
sistemin toplam soğutkan şarjının, konvansiyonel çoklu kompresörlü sistemlere göre 2/3’ü
mertebelerinde olması beklenir. Bu şarj kontrol yaklaşımı ayrıca, kompresör normalinden daha düşük
sıcaklıkta çalışacağı için enerji tasarrufu da sağlayabilecektir. Kontrol valfi ve çevre sıcaklık sensörü
kondenser çıkış sıvısı ile çevre arasında sabit bir sıcaklık farkının korunmasını sağlamak üzere
ayarlanır. Sıvı soğutkan valf içinden akarken, deşarş manifoldu ile ısı değişimi ile buharlaşmaktadır.
Doymuş deşarj sıcaklığı, düşük sıcaklıklı sistemler için 5oC gibi düşük değerlerde ve orta sıcaklıklı
sistemlerde ise 15oC mertebelerinde olabilir. Normalde pistonlu kompresörlerde en az (minimum)
kondenser sıcaklığı 21oC ve scroll kompresörlerde ise en az 15oC mertebelerindedir.

Şekil 5. Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemi Bileşenleri: Uygulama Tip 1.[1].
İkinci şarj kontrol yaklaşımı (Şekil 8.), sistem evaporatörünün doğru çalışması için minimum gerek
duyulan soğutkan için şarj miktarını azaltmayı sağlamaya çalışır. Sergi reyonlarına ve depolama
odalarına buhar ve sıvı soğutkan karışımı gönderilmektedir. Evaporatörün çalışması gecikme ve
denge valflerinin birleşimiyle kompresörlere soğutkan akışının kontrol edilmesiyle sağlanır. Soğutkan
karışımının herbir sergi birimine akışı kompresör grubunda kontrol edilir Bu yaklaşımdaki soğutkan
şarjı konvansiyonel çoklu kompresör sisteminin yüzde 30’ları kadardır. Enerji verimliliği açısından ise
konvansiyonel sistemlerle aynı düzeyler korunur. Şekil 6.’da gösterildiği gibi ısı değiştirici kullanımı ile
sıcak su hazırlama kapalı devresi ile ısı geri kazanımı ve bu sıcak suyun örneğin iklimlendirme
sisteminde kullanılması sağlanabilmektedir.
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Şekil 6. Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemi Bileşenleri: Uygulama Tip 2.[1].
2.4. Geliştirilmiş Bağımsız Sistemler
Geliştirilmiş bağımsız sişstemlerde her bir sergi reyonu veya depolama soğutucularının her biri kendi
kondenser ünitelerine sahiptir. Bu tür uygulamalar süpermarketlerde sınırlı sayıda uygulanmaktadır.
Örneğin merkezi sistemle gerçekleştirilecek borulama sisteminin uygulanamadığı durumlarda bu tür
sistemler kurulabilmektedir. Yine soğutulmuş içecek reyonlarının kasalara yakın yerlere yerleştirilmesi
zorunluluğu durumunda noktasal reyon gereksinimleri bu tür sistemlerle sağlanmaktadır. Bu bağımsız
sistemler ayrıca ilave reyonlar veya geçici reyonlar durumunda da kullanılabilmektedir. Bu tür sergi
reyonlarında küçük pistonlu kompresörler ve hava soğutmalı kondenserler kullanılmaktadır. Bu
sistemlerde doğal olarak ısı alışveriş yapılan hacme atılmaktadır. Bu nedenle sınırlı sayıda bu tür ünite
belirli gürültü ve ısı kazancı düzeylerine kadar market içinde kurulabilir. Gereksinimin fazla olduğu
depolama durumlarında bu tür ünitelerin fazlası makina odalarında tutulabilir.
Bağımsız sistem uygulamalarında soğutkan şarjı yönünden uygunluk mevcuttur. Konvansiyonel çoklu
kompresörlü sistemlerin soğutkan gereksinimini yüzde 5-10’u mertebelerine düşürebilmektedir.
Geliştirilmiş bir model olarak kondenserlerin su soğutmalı olarak gerçekleştirilmesi durumunda bu
ısının alışveriş merkezi içine atılması önlenebilir. Kompresör gürültüsü bu durumda halen bir
problemdir, ancak scroll kompresörlerin kullanılması durumunda bunun da önlenebilmesi olanaklıdır.
Scroll kompresörler daha çok dikey tip modellerdeyken, yatay tiplerinin de geliştirilmiş olması bu tip
uygulamalarda kullanılma potansiyelini artırmaktadır. Yeni geliştirilen bu yatay tip scroll
kompresörlerde emme basıncı set noktasının ayarlanabilmesi ve kapasite kontrolunun yüke bağlı
olarak yapılabilmesi olanaklıdır.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1194 _______

3. İKLİMLENDİRME (HVAC) İNTEGRASYON YAKLAŞIMLARI
Bir süpermarket soğutma sisteminden büyük miktarlarda ısı atımı, süpermarketin hacim ısıtılması için
önemli bir ısı kaynağı olarak uygulamaya çok uygun bir kaynaktır. HVAC integrasyonunda
uygulanabilecek tekniklerden soğutma sistemi ile ısı pompası integrasyonu kullanımı ve birleşik ısı ve
güç üretimi (CHP: combined heating and power) veya birleşik soğutma, ısıtma ve güç üretimi
sistemlerinin (CCHP: combined cooling, heating and power) kullanımıdır.
Kanada’da gerçekleştirilen bir uygulamada orta sıcaklık ve düşük sıcaklık için iki çoklu kompresörlü
sistem uygulanmıştır. Kondenserler seri bağlıdır. Kış ayları için, öncelikli olarak yoğuşma, diğer
tarafında su olan plakalı bir ısı değiştiricide yapılmaktadır. Orta sıcaklık hattından plakalı ısı değiştirici
ile kazanılan ısı iklimlendirme (HVAC) kanalındaki serpantinleri beslemede kullanılır ve böylelikle
marketin ısıtılmasında kullanılmıştır. Düşük sıcaklıklı sistemden çekilen ısı ise kullanım suyu ısıtmada
ve yaz aylarınde nem alma sisteminin rejenerasyon ısısı olarak kullanılır. Sisteme soğutma sistemi
kondenserinden geri kazanılan ısının yetmemesi durumunda kullanılmak üzere bir yardımcı ısıtıcı
sıcak su kazanı da eklenmiştir. Uygulamada ilk kış sezonunda yardımcı ısıtıcının kullanımına gerek
duyulmamıştır.
Soğutma sistemi kondenser çıkışındaki doyma sıcaklığı, genel çalışmada 27oC mertebelerinde
kalmaktadır. İstenirse yüksek market ısıtma yükleri gereksinimini karşılamak amaçlı kondenser
sıcaklığı yükseltilebilir. Örneğin en çok 35oC değerlerine kadar kondenser sıcaklığı olabilmektedir.
Doğaldır ki yüksek kondenser sıcaklığı yüksek kompresör güç girdisi gerektirir. Yaz aylarında bu ısının
kullanılmadığı durumlarda rooftop türü kondenser devrededir.
Hacim ısıtma için soğutma sistemi atık ısısından ısı pompası yardımıyla ısı çekip kullanmak uygun
yöntemlerden birisidir. Bu amaçla kullanılan uygulamalardan birisi ısı pompası eveporatörü ile
soğutma sistemi kondenserinin integrasyonu, diğeri de su kaynaklı ısı pompası kullanımı ve su/glikol
kapalı devresinin soğutma sistemi ısı atımında (kondenserinden) kullanmaktır. Böylelikle her iki
yöntemde de kondenser sıcaklığını yükseltmeksizin ısı atımının direkt olarak hacim ısıtmasında
kullanımını olanaklı kılar. Soğutma sisteminin düzenli bir kondenser sıcaklığında çalıştırılması,
sistemin ortalama verimliliğini de iyileştirmektedir.
Bu tür uygulamalardan Kanada’da süpermerketlerde kullanılan bir sistem özellikleriyle aşağıda
açıklanmaktadır.
10000 m2 lik Loblaw süpermarketlerinden birinde uygulanan (Repentigny’de) sistem açıklanacaktır [2].
Bu süpermarkette düşük sıcaklıklı soğutma sistemi 200 kW, orta sıcaklıklı soğutma sistemi ise 400 kW
nominal kapasitesindedir. Her iki sistemde de R-507a soğutucu akışkanı kullanılmıştır. Soğutma
sistemlerinin iklimlendirme (HVAC) sistemi ile bağlantısı iki ayrı kapalı salamura devresi ile ısı
çekilerek aktarılma biçimindedir. Orta sıcaklıktaki sistemin atık ısısı 250 kW mertebesinde olup bu ısı
çatıda bulunan sağlanan hava (taze ve sirkülasyon havası karışımı) ısıtma ünitesindeki iklimlendirme
sisteminde kullanılır. Düşük sıcaklıktaki sistemin atık ısısı ise 220 kW mertebesinde olup, bu ısı yedi
sulu ısı pompası aracılığı ile çekilip, binanın ısı gereksiniminin karşılanmasında kullanılmaktadır. Her
iki soğutma sisteminde kullanılamayan atık ısılar soğutma kuleleri aracılığı ile atılmaktadır, Şekil 7. Bu
uygulama ısı atım sıcaklığını düşürmekte ve soğutma verimini iyileştirmektedir. Düşük sıcaklıklı
soğutma sistemi kapalı devresinde potasyum format/su salamurası -29oC mertebelerinde
kullanılmaktadır. Orta sıcaklıklı soğutma sistemi kapalı devresinde ise propilen glikol/su salamurası
-6,5oC mertebelerinde kullanılmaktadır.
Düşük sıcaklıklı sistemim kompresör çıkışındaki kızgın buharın ısısı kullanım sıcak suyunun
hazırlanmasında ve sergi yerleri buzdolaplarının (reyonlarının) defrostunda kullanılmaktadır.
Düşük sıcaklık soğutma devresinde aşırı soğutma, orta sıcaklık devresinden alınan bir hatla, plakalı
bir ısı değiştirici ile 30oC sıcaklığa getirilerek gerçekleştirilmektedir. Bu yolla soğutma kapasitesi 55 kW
mertebesinde artırılmıştır. Binanın ısı gereksinimleri ve dış hava sıcaklığının değişimine paralel olarak
değişken kondenser basınçlı bir çalışma gerçekleştirilebilmektedir.
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Şekil 7. Loblaw Süpermarketlerinden Birinde (Repentigny) Uygulanan Kapalı Devreli Soğutma
Sisteminin İklimlendirme Sistemi Bağlantıları ve Çok Amaçlı Kullanımı Sistem Şeması [2].
Tüm sistemin çalışmasının ayarlanabilmesi için kapsamlı bir kontrol sistemi mevcuttur. Ayrıca soğutma
kapalı devrelerinde değişken devirli pompalar kullanılmıştır.
Bu sistemin Loblaw Süpermarketinde kullanımı ile sağlanan yararlar: Bina ısıtılmasındaki enerji
kullanımında bariz bir azalma sağlanmıştır. Soğutkan kaçakları ve yıllık şarj miktarında düşümler
sağlanmıştır. Soğutma sistemi enerji gereksiniminde düşmeler sağlanmıştır. Sera gazı emisyonlarında
düşmeler sağlanmıştır. İşletme ve bakım kolaylığı mevcuttur. Daha kararlı gıda saklama sıcaklıklarına
ulaşma ve sonuçta raf ömrünün artırılması ve bozulmaların önlenmesi sağlanmıştır. Süpermarket
müşterileri için daha konforlu bir ortam sağlanmıştır [2].
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Bu sistemin konvansiyonel bir sistemle karşılaştırılmasındaki avantajlı durum yıllık bazdaki
değerlendirme için Tablo 1.’de verilmiştir.
Tablo 1. Isı Geri Kazanımlı Kapalı Devreli Lablow Süpermarket Soğutma Sisteminin Enerji
Kullanımları, Emisyonları ve Soğutkan Kaçakları Yönünden Eşedeğer Isı Geri Kazanımsız Bir
Sistemle Karşılaştırılması [2].

Enerji
Gereksinimi
(kWh-eq/yıl)
Soğutma
Hacim ısıtma
Toplam
Soğutkan (R-507a)
(kg)
Şarj
Kaçak
Sera gazı emisyonu
(GHG)
(t-eq.CO 2 /yıl)
İklimlendirme ve
Soğutma Sistemi
Emisyonu
Toplam emisyon

Isı Geri Kazanımsız
eşdeğer süpermarket
soğutma sistemi

Loblaw Süpermarket
Uygulaması
(Repentigny)

Azalma yüzdesi
(%)

2 800 000
1 800 000
8 300 000

2 500 000
232 000
6 400 000

11
87
23

2500
625

725
36

71
94

3 000

730

76

4 600

2400

48

Kanada’da uygulanan diğer bir kapalı devreli, ısı geri kazanımlı, iklimlendirme entegrasyonlu sistem
Loblow süpermarketlerinden, Scarborough’da gerçekleştirilen uygulamadır. Bu uygulama ve
kazanımları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir [3].
13935 m2’lik bir süpermarket olan bu uygulama, 162 kW’lık düşük sıcaklıklı soğutma ve her biri 235
kW’lık iki orta sıcaklıklı soğutma ve 77 kW’lık aşırı soğutma sisteminden oluşmaktadır, Şekil 8.
Düşük sıcaklıklı dondurulmuş gıdalar reyonlarına soğu CO 2 ile -28oC sıcaklıkta kapalı devre ile
taşınmaktadır. Orta sıcaklık devresindeki soğu taşıyıcı akışkan (salamura) ise propilen glikol olup –bu
sergi reyonlarına soğutulmuş akışkan -8oC’da taşınmaktadır. Bütün kompresörlerdeki soğutkan
R-507a olup, toplam soğutkan şarjı yalnızca 350 kg’dır. Konvansiyonel çoklu kompresörlü direkt
genleşmeli (DX) sistemlerde şarj miktarı bu değerin 6 ile 8 katı kadar olabilmektedir. Bu uygulama ile
gerek soğutkan şarjının azlığı ve gerekse soğu taşıyıcı akışkan olarak karbondioksitin kullanılması
sistemin çevresel etkilerindeki olumsuzluğunu daha iyi bir duruma getirmektedir.
Bu sistemde birçok enerji tasarrufu tekniği uygulanmıştır. Bunlar mekanik aşırı soğutma uygulaması,
kompresör basıncının değiştirilebilir olması, bina iklimlendirme sistemi için ısı geri kazanımı (300 kW
lık iklimlendirme sistemi için 3x60=180 kW fan coil üniteleri için geri kazanım sağlanabilmaktadir),
kompresör ısısının kullanım sıcak suyu ısıtılmasında kullanımı gibi yöntemlerdir.
Soğutkan şarjında yüzde 85 azalma sağlanmıştır. Bu sistemdeki toplam enerji tüketimi, soğutma
sistemi verimliliğinde iyileşme ve ısıtmada kullanılan yakıt tasarrufu nedeniyle yüzde 20 azaltılmıştır.
İşletme maliyetlerinde azalma ve gıdaların raf ömrü ve kalitesinde artış sağlanmıştır.
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Şekil 8. Loblaw Süpermarketlerinden Birinde (Scarborough) Uygulanan Kapalı Devreli Soğutma
Sisteminin İklimlendirme Sistemi Bağlantıları ve Düşük Sıcaklık Grubunda Karbondioksitin Salamura
Olarak Kullanımı Sistem Şeması [3].

4. KARBONDİOKSİTİN SÜPERMARKET SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANIMI
Karbondioksit atmosferde bulunan doğal bir madde olması, toksin olmaması, yanmaması (kendisi bir
yanma ürünü), düşük maliyetli (HFC’lerin beşte biri ile onda biri maliyetlerde), kolay bulunabilir,
seragazı etkisi =1, atmosferik basınçta katı veya gaz fazında bulunan özelikleriyle [7],soğutkan olarak
kullanımı son yıllarda çok geliştirilen, geliştirmeye açık soğutma sistemlerinde tercih edilen bir
konumdadır.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1198 _______

Süpermarket uygulamalarında karbondioksitin kullanımı üç grupta görülmektedir.




Soğutma grupları ve düşük sıcaklık uygulamaları için faz değiştiren ikincil kapalı devre
akışkanı olarak kullanımı,
Kaskat bir soğutma sisteminin düşük sıcaklık devresinde karbondioksitin kullanımı. Bu
sistemin kondenserinden ise ayrı bir soğutkanlı soğutma sistemi ile ısı çekilerek kaskat sistem
tamamlanır.
Transkritik düzenleme ile kullanım. Bu çevrimde ilave bir soğutma sistemine gereksinim
bulunmamaktadır. Bu sistemde çevrimde çekilen ısı, süperkritik özeliklerde çalışan gaz
soğutucuda çevreye atılmaktadır.

Bu uygulamaların şematik prensipleri Şekil 9.’da gösterilmektedir.

Şekil 9. Karbondioksitin Soğutma Sistemlerinde Kullanılması [4].
A: İkincil kapalı devre akışkanı olarak kullanımı,
B: Kaskat soğutma sisteminde düşük sıcaklık veya basınç devresinde kullanımı,
C: Kritik üstü basınçlarda (Transkritik) kullanımı.
Süpermarketlerin çoğunda Dünya genelinde karbondioksitli olanlar kullanılmamaktadır. Ancak bu
bahsedilen seçenekleri içeren uygulamaların özellikle Avrupadan başlayarak Dünyaya yaygınlaşması
beklenmektedir.
Danimarka’da Beder’de Fakta Süpermarkette uygulanan karbondioksitli kaskat sistem özellikleri
aşağıda belirtilmiştir (2001) [1].
2
Süpermarket 490 m2 satış alanına sahiptir (toplam 720 m ). Kaskat sistemin düşük sıcaklık
o
devresinde karbondioksit soğutkanı (-32/-10 C) sıcaklıklarında, orta sıcaklık devresinde ise propan
(-14/25oC) kullanılmaktadır. Tasarım toplam kapasitesi 33 kW’tır. Propan devresinde bulunan ikinci
evaporatörde propilen glikol salamurası -8oC’a soğutularak orta sıcaklıktaki sergi reyonlarının
soğutulmasında kullanılmaktadır. Bu uygulama en yeni konvansiyonel soğutma sistemleriyle aynı
düzeylerde enerji tüketmektedir. Soğutkan (propan) miktarları 10 kg propan ve 6 kg CO 2
değerlerindedir. Yıllık tahmin edilen soğutkan kaçağı, propan devresi için şarj miktarının yüzde 2’si,
karbondioksit devresi için ise şarj miktarının yüzde 15’idir.
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Karbondioksitin süpermarketlerde kullanılabilirliği üzerine gerçekleştirilmiş lisansüstü çalışmalar
bulunmaktadır [5,6].
Gerçekleştirilen bu ve benzer uygulamalar sistemlerin ilk yatırım maliyetlerinin de azalması ile
süpermarket soğutma uygulamalarında karbondioksitin yaygınlaşacağı izlenimini doğurmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Süpermarketlerde kullanılan enerjinin yarısı veya daha fazlası soğutma amaçlı kullanılmaktadır.
Avrupa Ülkeleri, ABD ve Kanada’da süpermarketlerde kullanılan enerjini azaltılması, daha verimli hale
getirilmesi, atık ısılardan yararlanılması v.b düşüncelerle geliştirilmiş, geliştirilen çok sayıda teknoloji
mevcuttur. Bu sunumda bu sistemlerden yaygın olanlar tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu konudaki
araştırmaların sürdüğünü de belirtmekte yarar vardır. Bu araştırmalarda ana amaçlardan bir diğeri de
soğutkan kaçaklarının önlenmesi, daha az soğutkan kullanan sistemlerin geliştirilmesi ve soğutma
sistemlerinin toplam eşdeğer ısınma etkisi (TEWİ: total equivalent warming impact) değerlerinin
düşürülmesidir.
Ülkemizde de soğutma firmalarımızın benzer arayışlar içinde olduğu, örneğin frekans kontrollu hibrit
çoklu kompresör grubu uygulamalarının gerçekleştirildiği bilinmektedir. Enerji verimli sistemlerin ve
yeni teknolojilerin ülkemiz süpermarketlerinde de kullanılması ve yaygınlaştırılması gereklidir.
Süpermarket soğutma teknoloji ve uygulamaları ile ilgili bir ülke raporu da hazırlanmalıdır.
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ÖZET
Özellikle 12 ay süre ile soğutma ihtiyacı olan tesislerde, Hava Soğutmalı Kondenserli Soğutucuların,
Su Soğutmalı Kondenserli Soğutma Sistemlerine göre, kullanım kolaylığı ve rahatlığına karşılık, verim
düşüklüğü ve işletme giderlerinin yüksekliği söz konusu iken, küresel ısınmanın artığı son yıllarda,
sistemlerin aşırı sıcaklar nedeni ile bloke olma sorunlarında da önemli artışlar olmaktadır. Hava
Soğutmalı Kondenserli Mekanik Soğutucuların, Kuru Tip Soğutucular ile desteklenerek ve doğal
soğutma yaparak, yıl boyu soğutma ihtiyacı olan bazı tesislerde, % 50’ye varan enerji tasarrufu
yapabilmek mümkün olmaktadır. Ancak sıcak havalarda tesisin tüm soğutma yükü, Mekanik Soğutma
Cihazlarının üzerinde kalmaktadır. Gelişmiş kontrollü Adyabatik Soğutma Sistemlerinin, hem Kuru Tip
Soğutucularda, hemde Mekanik Hava Soğutmalı Kondenserli Soğutucularda, verim artırdığı ve enerji
tasarrufu sağladığı bir gerçektir. Manisa da kurulu ve yıl boyu soğutma suyu kullanan 600 kW bir
Tesiste, Mekanik Soğutma yerine, gelişmiş kontrollü Adyabatik Soğutma destekli Kuru Tip Soğutucuya
geçilmesi durumunda, Tesiste %75 enerji tasarrufu yapılabileceği tespit edilmiştir. Tesiste yapılan
iyileştirme yatırımlarının tutarı, gerçekleşecek olan iyileştirme kazanımları ile 1 yılda geri
kazanılmaktadır. Ayrıca Tesiste çalışan personel kışın bireysel elektrikli ısıtıcılar ile ısınmakta, yazın
ise ortam sıcaklığı 40–45ºC ulaşmakta, çalışanların ve Tesisin performansında sorunlar
yaşanmaktadır. Tesiste yapılacak soğutma sistemi iyileştirmesi sonucu, dışa atılan egzoz havası
ayrıca değerlendirilerek, tesisin havalandırmasında kullanılması sonucu, hem enerji tasarrufu, hemde
performans artışı sağlanacaktır. Bu makalemizde; adı geçen Tesiste yapılan soğutma iyileştirme
çalışmaları anlatılacak olup, TÜBİTAK destekli bir proje ile geliştirilmiş olan Gelişmiş Kontrollü
Adyabatik Soğutma Destek Cihazının, Kuru Tip Soğutucu ile birlikte kullanılması durumunda, elde
edilen kazanımlar ve sonuçları hakkında bilgi verilecektir. Projenin sunuma yetişmesi durumunda,
öngörülen ve gerçekleşen kazanımlar hakkında ayrıca bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Adyabatik soğutma, Kuru Tip Soğutucu, Doğal Soğutma,
Kontrollü Gelişmiş Adyabatik Soğutma, Sisleme ile Soğutma.

ABSTRACT
Particularly air cooled type cooling systems have some advantages over water cooled type cooling
systems such as easy usage and comfortability together with some disadvantages such as lack of
efficiency and higher operational costs in facilities which require cooling all year around. Also, extreme
ambient temperatures block air cooled type cooling systems during hot summer days. It is possible to
reach up to 50 % energy savings in some facilities, which require year-round cooling, by using air
cooled type mechanical cooling units with the support of dry type coolers and natural cooling. In hot
days, cooling requirement of the facilities is bigger than capacities of air cooled type cooling units.
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However, advanced controlled adiabatic cooling systems increase efficiency and energy savings in dry
type coolers and mechanical air cooled type cooling units. A 600 kW facility which uses cooling water
year-round in Manisa may reach 75% energy savings by using advanced controlled adiabatic cooling
unit supported dry coolers instead of water cooled water cooling unit according to carried out field
studies. ROI rate of this investment will be one year. In addition to above facts, the facility workers use
individual heaters in order to warm personally. Contrarily, in hot summer, the ambient temperature
reach 40-45 o C and this also negatively affects workers and facility performance As a result of the
improvements at the facility's cooling system, exhaust air will be evaluated in the ventilation of the
facility. This directly increases the performance and helps energy savings. In this article, cooling
improvements, in the case of using adiabatic cooling support unit together with dry coolers, at the
facility are explained. Outcomes and gains will be shown. If the project will be completed before the
presentation, projected and actual achievements will be summarized.
Key Words: Energy Efficiency, Adiabatic Cooling Unit, Dry Cooler, Free Cooling, Controlled
Advanced Adiabatic Cooling Unit, Cooling with fogging

1.GİRİŞ
12 ay süre ile soğutma ihtiyacı olan Tesislerde doğal soğutma yaparak, kullanılan soğutma ihtiyacına
bağlı olarak % 40’a varan oranlarda tasarruflar sağlanmaktadır.[1] Doğal soğutmanın bu avantajı, son
yıllarda hızla yaygılaşan kullanımına olanak sağlamıştır. Son yıllarda Hava Soğutmalı Kondenserli
Soğutma sistemlerinde geliştirilen bir diğer sitemde, kondenser önünde yapılan Gelişmiş Kontrollü ve
Yüksek Performanslı Adyabatik Soğutucular ile kondenser giriş havası soğutularak, Hava Soğutmalı
Kondenserli Soğutma Cihazlarında kapasite ve verimlilik artmaktadır. Bilindiği üzere Hava Soğutmalı
Kondenserli Cihazların kondenserleri ile Kuru Tip Soğutucuların serpantinlerinin yapıları bir birlerine
çok benzer olup, hassasiyetleri ise bir birbirleri ile aynıdır. Kondenserlerde performans ve verimlilik
artıran Gelişmiş Kontrollü Yüksek Performanslı Adyabatik Soğutmanın, Doğal Soğutma
serpantinlerinde kullanılması durumunda, Doğal Soğutmalı Soğutucunun dış hava çalışma sıcaklığını
çok önemli oranda artırmaktadır. Aşağıda Doğal Soğutmadaki enerji tasarrufu bilgilerimizi yineledikten
ve Gelişmiş Kontrollü Yüksek Performanslı Adyabatik Soğutucular hakkında bilgi verilecek olup, bu
Soğutucuların Doğal Soğutucular ile desteklenmesi durumunda, enerji sarfiyatında yapılabilecek
tasarruf hakında bilgi verilecektir.

2. YIL BOYU SOĞUTMA İHTİYACI OLAN HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLİ SU SOĞUTMA
CİHAZLARINDA DOĞAL SOĞUTMA
Yıl boyu soğutma suyuna ihtiyaç duyulan Tesislerde dış hava sıcaklığı, soğutma suyu sıcaklığından 2
K düşük olduğu süreçte kısmi doğal soğutma yapmak, 10 K düşük olduğu süreçte ise, %100 Doğal
Soğutma yapma imkanı vardır. Bu operasyonla Akdeniz iklim kuşağında yıllık ortalama % 40’a varan
oranlarda enerji tasarrufu yapılma imkanı vardır.
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Şekil 2: Doğal Soğutma Tasarruf Oranları[2]

Şekil 1’de Yaygın kullanılan Doğal Soğutma ve Mekanik Soğutma şeması görülmektedir. Şekil 2’de
ise, iki farklı soğutma suyu sıcaklığında sistem tarafından yapılabilecek tasarruf miktarları
görülmektedir.
Dış hava sıcaklığının 10 ºC olduğu bir şartta, soğutma suyu sıcaklığı 15 ºC ise, % 32 olan tasarruf
oranı, soğutma suyu sıcaklığının 20 ºC olması durumunda, % 68 olmaktadır. Bu soğutma suyu
sıcaklığının her 1 K yükselmesine karşın, sabit dış hava sıcaklığında, verimde % 7 civarında artış
olmaktadır.

Şekil 3: Doğal Soğutma Birim Tasarruf
Bir diğer anlatımla sabit soğutma su sıcaklığında, dış hava sıcaklığının her 1 K azalması, doğal
soğutmadan yapılan tasarrufu % 7 oranında artırmaktadır. Şekil 2. Bu değerde tasarruflar enerji
verimliliği açısından önem arz etmektedir.

3. KONTROLLÜ GELİŞMİŞ ADYABATİK SOĞUTMA SİSTEMLERİ [3]
Adyabatik Soğutma (Evaporatif soğutma) çok bilinmesine karşın, kontrol ve kumandasındaki zorluklar
ve özel şartlar gerektirmesi nedeni ile yaygın kullanımı azdır. Ancak enerji maliyetlerinde, son yıllarda
meydana gelen artışlar ile bu konuda direkt kullanım ve endirekt kullanım konusunda önemli
gelişmeler oluşmuştur. Endirekt kullanımda, Hava Soğutmalı Kondenserler önünde yapılan Soğutma
Sistemleri, Hava Soğutmalı Cihazlarda önemli kapasite ve verim artışları sağlamıştır.
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Kondenser girişinde yapılacak Adyabatik Soğutma operasyonun, kondenserin çalışma koşullarında
olumsuz etkilerinin olmaması gerekir.
Günümüzde yaygın olarak bilinen ve uygulanan Adyabatik Soğutma yöntemleri; Pedli (Resim: 2) ve
Fıskiyeli (Resim: 3) çalışmalardır. Pedli Adyabatik Soğutma Sistemlerinin, Aksiyel Fanlı Kondenserli
Soğutma sistemlerinde uygulanabilirliği zordur.

Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3

Bundan dolayı, Fıskiyeli Adyabatik Sistemler ( Resim: 3) ile Hava Soğutmalı Kondenserli cihazların
hibrit hale getirilmesi sonucu, sistemin enerji verimliliğinde önemli kazanımların olduğu, çok faklı
ortamlarda test edilmiştir.(Honkong ve Dubai çalışmaları) Dünyada yapılan bu tür araştırmalar
incelendiğinde, kondenser serpantinlerinin bir miktar ıslanması kaçınılmaz son gibi görülmektedir.
Ancak Hava Soğutmalı Cihazların serpantinlerinin yaz aylarında ıslanması, serpantin kirliliğini
artırmaktadır. Serpantin kirliliğinin artması ise sürekli verimlilik kaybına neden olmaktadır. Adyabatik
Soğutmanın sistem verimliliğine etkilerinden biride, su kaçak ve kayıplarıdır. Dış hava sıcaklık ve
nemi, anlık olarak küçük değişiklikler gösterirken, gün içerisinde büyük değişimler göstermektedir. Bu
nedenle Adyabatik soğutmada su kontrolü, çok büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde aşırı su
tüketimi veya yetersiz soğutma olguları ile karşılaşılmaktadır. Bundan dolayı Hava Soğutmalı
Cihazlarda Adyabatik Soğutma, çok sıcak havalarda, kısa süreli çalışmalarda veya acil durumlarda
kullanılmaktadır.
Hava Soğutmalı Cihazın serpantinini ıslatmayan, hava soğutmalı kondenserin çalışma şartlarında
olumsuz etki yaratmayan, su kaçak ve kayıpları azaltılmış bir Adyabatik Soğutma Sistemini, Hava
Soğutmalı Kondenserli cihazın girişine uygulanması halinde, cihazın çalışma ömrünün büyük bir
bölümünde, verimini yüksek tutmak mümkündür.
Gerçek zamanlı kontrol yöntemi ile havaya yeterli miktarda su vererek, o şartta mümkün olan
maksimum adyabatik soğutmayı yapabilmek mümkündür.
3.1. TOR Destekli, Gerçek Zaman Kontrollu, Adyabatik Soğutucu (WSMCS)
Bu soğutucu ile dış hava şartlarına (sıcaklık ve nem) bağlı olarak 5 – 20 K soğutma yapabilmek
mümkün olmaktadır. Sistemin enerji sarfiyatı yok denecek kadar azdır. Sarfiyat miktarı, Hava
Soğutmalı Kondenserli Soğutma Cihazının tasarruf ettiği enerjinin % 2’si civarındadır. Sistemin
tükettiği suyun bedeli ise, Tasarruf edilen enerji bedelinin %10’u civarındadır. Geliştirilen bu Adyabatik
Soğutucu, dört bölümden oluşmaktadır
Gerçek Zamanlı Kontrol ve Kumanda Ünitesi (I), Adyabatik Soğutma Ünitesi (II), Su Basınçlandırma
ve Kontrol Ünitesi (III),
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I

II

III

Şekil 3: WSMCST Soğutucu Prensip Seması [3]
Adyabatik Soğutma Ünitesi; kullanılan cihazın ve kullanılan mahallin özelliklerine bağlı olarak
belirlenen fıskiyeler ve sistemin soğutma verimi ve stabilitesini artıran Tor’dan oluşmaktadır. Tor
soğutma sistemi, kondenserinin hava akışında herhangi bir yük yaratmamak için, maksimum 20 pa
basınç düşümü yaratacak yapıda dizayn edilmiştir. Fıskiyeler, kullanılan cihazın geometrisi ve
kullanıldığı Coğrafi Bölgenin iklim verilerine bağlı olarak belirlenmiştir. Sistemin ihtiyacı olan minimum
ve maksimum su miktarını verebilecek ve ortama verilen her miktardaki suyu aynı hızda
buharlaştırabilecek özelliktedirler. İzmir uygulamasında yapılan fıskiye dizaynı, ihtiyacın %10 fazlası
kadar su verebilecek şekilde seçilmiştir.
Su Basınçlandırma ve Kontrol Ünitesi kapasitesini belirlemek için, Dünyadaki aşırı özellik gösteren
Bölgelerin iklim verileri ile Türkiye deki tüm illerin iklim verileri incelenmiştir. Bu inceleme sonuçları
ileride detaylı olarak anlatılacaktır. İklim verilerinin incelenmesi sonucu, farklı Markalara ait Su
Soğutma ve Klima Cihazlarının önünde yapılabilecek soğutma miktarları belirlenmiştir. Bu miktarlarda
soğutma yapılması durumunda, soğutma cihazındaki kapasite artışı ve enerji tüketimi azalması
belirlenmiştir. Tüm bu veriler ışığında da, yaşanan iklim şartlarında cihaz modeline ve kullanım
mahalline bağlı olarak yapılabilecek Adyabatik soğutma miktarları ve bu soğutmayı gerçekleştirecek
su miktarları belirlenmiştir. Belirlenen su debilerine göre de uygun pompa seçimi yapılmıştır. Pompa ile
birlikte geliştirilen Kapasite Kontrol Düzeni sayesinde de, su debisinde %15 - %100 arasında istenen
her debi de çalışma olanağı yaratılmıştır.
Yapılan soğutma esnasında suyun içinde bulunan kirecin, fıskiyelerde kirlilik yaratması ve su
hareketlerini olumsuz etkilemesini önlemek için, sisteme Su Arıtma Sistemi ilave edilmiştir. Bu sayede
önceki kirlenmenin 5 katı daha fazla süre ile çalışılmasına rağmen, herhangi bir kirlenmeye
rastlanılmamıştır.
Bir Mikroişlemci üzerine gerçekleştirilen özel bir yazılım sayesinde, dış hava ve serpantin giriş havası,
mevcut soğutucunun çalışma koşulları, su basınçlandırma ve kontrol ünitesinin çalışma verilerini
gerçek zamanlı olarak izlenerek, yeterli soğutmayı yapacak miktarda suyun adyabatik soğutma
ünitesine gönderilmesi sağlanmıştır.
3.2. Verilerin Oluşturulması
Türkiye’de projelendirmeye esas alınacak iklim verileri olarak; Makine Mühendisleri Odası verileri,
Tesisat Mühendisleri Derneği, Hüsamettin Bulut, Orhan Büyükalaca, Tuncay Yılmaz’ın verileri esas
alınmıştır. Hesaplamalarda bu üç kaynağın ortalaması kullanılmıştır. Bu verilerden ASHRE
Standardına göre, % 2 veriler kullanılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki 76 Şehir Merkezinin iklim
verileri analiz edilmiştir. Yapılan veri analizi sonucunda, Türkiye’deki illerde yapılabilecek maksimum
Adyabatik Soğutma miktarının 3 ila 17 K olduğu tespit edilmiştir. Tablo 1’de, bu Şehirlerde
yapılabilecek maksimum Adyabatik Soğutma miktarları gösterilmiştir.
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Tablo 1: Bazı Şehirlerimizde Yapılabilecek Maksimum Adyabatik Soğutma Değerleri.[4]
Gerçekleşebilecek
Maksimum
Adyabatik
Soğutma değerleri
(K)
> 15
15–12

12–10
10–7
7–5

ŞEHİRLER
ŞANLIURFA, BATMAN, DİYARBAKIR, SİİRT, ADIYAMAN, ELAZIĞ,
KİLİS, MALATYA, MARDİN, GAZİNATEP, KAHRAMANMARAŞ, IĞDIR,
BURDUR, KARAMAN, TUNCELİ, MUĞLA, MANİSA, MARMARİS,
BİNGÖL, BODRUM, DENİZLİ, KONYA, ADANA, ERZİNCAN, AYDIN,
HAKKÂRİ, KÜTAHYA, MUŞ, KIRIKKALE, AKSARAY, ISPARTA,
ANKARA,
UŞAK, NİĞDE, BAYBURT, SİVAS, AMASYA, KAYSERİ, KIRŞEHİR,
GÜMÜŞHANE, BURSA, BİTLİS, FETHİYE, ESKİŞEHİR, ANTALYA,
NEVŞEHİR, ÇORUM, VAN, BALIKESİR, KUŞADASI, EDİRNE,
KASTAMONU, TOKAT, AYVALIK,
ÇANKIRI, BİLECİK, KIRKLARELİ, YOZGAT, İZMİR, ARDAHAN,
ERZURUM, BOLU, AĞRI, KOCAELİ, BARTIN, AFYON, ZONGULDAK,
HATAY, SAKARYA, ARTVİN, ÇANAKKALE,
TARSUS, YALOVA, İSTANBUL, KARS, İSKENDERUN, TEKİRDAĞ,
ORDU

Bu verilerle birlikte, farklı iklim kuşaklarındaki; İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır illerinin
günlük ve saatlik Kuru Termometre ve Yaş Termometre verileri analiz edilmiştir. Yapılan bu analizler
sonunda Türkiye’de ve Dünyada çok genel olarak 24,5ºC ve üzerindeki sıcaklıklarda WSMCS
kullanımının, ekonomik ve güvenlikli olarak yapılabileceği tespit edilmiştir. Bu tespite bağlı olarakta,
Hava Soğutmalı Kondenserli Cihazlardaki verimlilik artışları değerlendirmeleri, 24,5 ºC üzerindeki
sıcaklıklar için değerlendirilmiştir.
Beş Şehirde yapılan analizler sonucunda, bu şehirlerin 24,5 ºC üzerinde geçen zaman dilimleri tespiti
yapılmıştır. Ayrıca bu Şehirlerin 24,5 ºC üzerindeki dönemdeki ortalama sıcaklıklarda tespit edilmiştir.
Bu ortalama sıcaklık değeri ile bu şehirlerde yapılabilecek Adyabatik Soğutma miktarlarıda tespit
edilmiştir. Bu çalışmaların sonuçları, Tablo 2 de gösterilmiştir.
Tablo 2. Bazı Şehirlere Ait Adyabatik Soğutma Süreleri ve Sıcaklıkları Analizi [4]
Ortalama
Ortalama
Ortalama
Süre
Sıcaklık
Sıcaklık
Soğutma
Şehir
H
KT ºC
YT ºC
Miktarı*K

*

Dönemsel
Kh

Ankara

663

26,3

16,3

8,3

5.503

Antalya
Diyarbakır
İstanbul
İzmir

1.872
2.306
611
1.749

28,0
30,0
25,6
27,3

18,6
14,7
19,7
19,8

7,7
12
4,2
7,5

14.414
27.672
2.556
13.117

Yukarıdaki tablodaki soğutma değerleri, Hava Soğutmalı Kondenserli Cihazların sağlıklı ve
sorunsuz çalıştığı 18 ºC üzerindeki soğutma miktarlarıdır.

Bu analizler esnasında elde edilen çarpıcı sonuçlardan bir diğeri ise, Şehirlerin özelliklerine göre gün
içinde Adyabatik Soğutma yapabilme zamanlarının farklılığıdır. Örneğin Adyabatik Soğutmanın
maksimum düzeyde yapıldığı zaman dilimi, İzmir de saat 13-14 gibi iken, Antalya da saat 8-9 gibidir.
Bu tür sapmalar, her hangi bir yörede yapılacak olan Adyabatik Soğutma kazanımlarının, soğutma
çalışma dönemine göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Bundan dolayı, Adyabatik Soğutma
Destek Sistemi uygulanmasında verim hesaplarını, iklim verileri ile birlikte soğutma sisteminin çalıştığı
zaman dilimi de dikkate alınarak hesaplama yapma gereği görülmüştür.
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3.3. WSMCS Destekli Hava Soğutmalı Kondenserli Soğutma Cihazlarında Verimlilik Artışı

DUNHAM-BUSH AIR
COOLED AFVX

DAIKIN AİR-COOLED EWAD-MBYNN

LENNOX FLEXY II-AGU

Şekil 4. Bazı Soğutma Cihazlarında Dış Hava Sıcaklığına Göre Kapasite ve Giriş Gücü Değişimi [3]
Yukarıda görülen grafiklerin birinci ve ikincisi, Su Soğutma Cihazına (CHILLER) aittir. Üçüncü grafik
ise, Paket Tip Klima Cihazına (ROOF-TOP) aittir. Bu grafiklerden de görüleceği üzere, Soğutma
Cihazlarının kapasiteleri ve enerji tüketimleri; yapılarına, markasına ve modeline göre, kapasiteleri de,
dış hava sıcaklığına göre az veya çok değişmektedir. Dış hava sıcaklığının arttığı dönemlerde,
cihazların kapasiteleri azalır iken, enerji tüketimleri artmaktadır. Kondenser girişindeki havayı
Adyabatik Soğutucu ile 5-20 K soğutabilme imkanı vardır. Yukarıdaki grafiklerden görüleceği üzere,
kondenser önünde yapilabilecek Adyabatik Soğutma, önemli miktarda kapasite artışına ve/veya enerji
tasarrufuna neden olmaktadır. Soğutma sistemlerinde, dış ortam sıcaklığına bağlı Adyabatik Soğutma
ile elde edilebilecek kazanımların çok genel tanımı, aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.

Şekil 5: WSMCST İle Desteklenmiş Cihazlarda, Dış Hava Sıcaklığına Göre Yaklaşık
Kapasite ve Giriş Gücü Değişimi ile Enerji Verimliliği Değişimini Gösteren Tablolar.[3]
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Şekil 5 teki grafiklerden görüleceği üzere EER olarak adlandırılan enerji verimliliği; dış hava
sıcaklığına, cihaz yapısına, kondenser önünde yapılan adyabatik soğutma miktarına bağlı olarak %
50’ye varan oranda artabilmektedir.
3.4. Uygulama ve Sonuçları
İzmir’de faaliyet gösteren Tekstil Fabrikasında, Yukarıdaki anlatım ve tanımlamalardan anlaşılacağı
üzere WSMCST ünitesini bir soğutucuya uygulamamız halinde, teorik olarak ideale yakın Adyabatik
Soğutma yapabilmek mümkün görülmektedir. Çevre koşullarının, hibrit sistemin çalışmasına etkisini
tam olarak bilemediğimizden, yukarıda açıklandığı üzere Adyabatik Soğutucunun sisteme verebileceği
su debisi, sistemin ihtiyacı olan nominal su debisinden, ön görülen ihtiyaçtan %10 daha büyük
tutulmuştur.
Tekstil Fabrikasında;
8 Adet Su Soğutma Gurubu
4.200 kW soğutma kapasitesi
1.412 kW giriş gücü bulunmaktadır.
Bu cihazlara, Tor Destekli, Gerçek Zaman Kontrollü, Adyabatik Soğutma uygulanması durumunda;
420 kW kapasite artışı ve 381.240 kWh enerji tasarrufu yapılabileceği ön görülmüştür.
Adı geçen Tesiste iki Cihaza WSMCST uygulama yapılmıştır. Bir Cihaza Petli uygulama yapılmış,
diğer cihazda ise yalnızca Tor Destekli Adyabatik Soğutma yapılmıştır. Petli uygulamada, soğutma
cihazının orijinal fanlarının, Petli çalışma için yetersiz kaldığı gözlenmiş ve Petli soğutmanın sisteme
uygulanmasında zorluklarla karşılaşılmıştır. Tor Destekli Uygulamada, zaman kontrollü kumanda
yapılmış ancak bu uygulamada gereksiz su kullanımının % 30-40 daha fazla azaltılabilmesi mümkün
olmamıştır. Gerçek zaman kontrollü uygulamada ise, gereksiz su sarfiyatı % 95 civarında azaltılmıştır.
Gerçek zamanlı kontrolle, sistemin çok hızlı ve etkin sonuçlar verdiği Tablo 5’te çok güzel bir şekilde
görülmektedir.

Şekil 6: WSMCST Çalışma Eğrileri.[3]
Şekil 6 daki çalışma eğrilerinde Zone1 ve Zone2’de, sisteme verilen su miktarındaki değişkenlikler
görülmektedir. Sisteme verilen suya bağlı eş zamanlı sıcaklık düşümleri, çok net bir şekilde
izlenmektedir.Zone1 ve Zone2 arasındaki farklılık rüzgar etkilerinden doğan bir farklılıktır. Tor Destekli
Gerçek Zaman Kontrollü Adyabatik Soğutma Sistemi, farklı zamanlarda 3 kez ve toplam 10 saat kadar
Torsuz çalıştırılmıştır. Bu çalışma esnasında gereksiz su sarfiyatının arttığı, serpantin önü sıcaklık
düşümünün azaldığı gözlenmiş ve tespit edilmiştir.
İzmir’deki Tekstil Fabrikasında kurulan Tesisin su tüketim ihtiyacı şu şekilde belirlenmiştir.
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İzmir iklim verileri
DB
WB
Kondenser hava debisi
Yapılabilecek max soğutma
Havanın alabileceği su miktarı
Sistemin max su ihtiyacı
Fıskiye adedi
Fıskiyelerin toplam su debisi

=
=
=
=
=
=
=

36°C
24°C
180.000 m³/h
10,6 K
4,1 g/kg
=
14 L/min
208
16 L/min

Yukarıda açıklanan verilere göre dizayn edilen Tor Destekli Gerçek Zaman Kontrollü Adyabatik
Soğutma Destek Ünitesinin, dış hava şartlarının ekstrem olduğu bir dönemdeki çalışmasına ait veriler,
Şekil 7’de görülmektedir.

Şekil 7: WSMCST Çalışma Eğrileri.[3]
Akıllı kontrol sistemi ile yapılan kontrol sayesinde, istenen çıkış sıcaklığı hassas bir şekilde
sağlanmaktadır.

Resim 4: WSMCST Kontrol Ekranı.[3]
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RESİM 4’de, Akıllı Kontrol Sisteminin kontrol ekranından bir görüntü görülmektedir. Yukarıdaki
resimden de görüldüğü üzere; Akıllı Kontrol Sistemi ile sağlanan çok yönlü ve parametreli kontrol ile o
anki dış hava koşullarında yapılabilecek maksimum soğutma için gerekli su miktarı sisteme
verilmektedir. Tor Destekli iki kademeli Adyabatik Soğutma sistemi ile de, verilen sudan maksimum
soğutma sağlanabilmektedir. Serpantin önünde yapılan bu soğutma miktarının izlenmesi amacı ile
Haziran- Ağustos aylarında toplam 250 saat boyunca, 14.000 adet veri toplanmıştır. Bu verilerle ilgili
sonuçların özeti resim 8’de gösterilmiştir.
Tablo 7: İzmir’de WSMCST ile Haziran- Ağustos Aylarında Yapılan Çalışma Esnasında 250 Saat
Boyunca Alınan 14.000 Adet Verinin Ortalama Sonuçları .[3]
OUTDOOR TEMPERATURE
DB °C
32.8
WB °C
21,5
ADIBATIC COOLING OUTLET
DB °C
25.5
WB °C
21,2
TEMPERATURE DROP
7.3

4. WSMCS DESTEKLİ DOĞAL SOĞUTUCUNUN MEKANAİK SOĞUTMA İLE ANALİZİ;
Manisa’da faaliyet gösteren Metal İşleme Fabrikasında, Teknik Heyetten alınan bilgiler ve eldeki
mevcut veriler doğrultusunda aşağıdaki tespitler yapılmıştır.
4.1. Tespitler





Endüksiyon Ocaklarına gidecek olan suyun, saf su olması gerekmektedir.
Suyun Ocağa gidiş sıcaklığının 25ºC olması gerekmektedir.
Suyun Ocaktan dönüş sıcaklığı 35- 50 ºC arasında olduğu belirtilmektedir.
Endüksiyon Ocağından dönen sıcak saf su, iki eşanjör ile aşağıdaki Şekil 8’de görüldüğü gibi
soğutulmaktadır.

Şekil 8: Mekanik Soğutma Prensip Şeması
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Açık havuza çalışan bir adet Soğutma Cihazı vardır.
Açık havuza kuyudan sürekli az veya çok su takviyesi yapılmaktadır.
Endüksiyon Ocaklarına giden suyun sıcaklığının yükselmesi durumunda, açık havuzdan su
atılarak yerine soğuk kuyu suyu konmaktadır.
Bu sistemlerde bulunan Mekanik Su Soğutma Cihazlarının kapasiteleri 500 kW tır.
Soğutma Cihazları bulundukları ortamlar nedeni ile dış hava sıcaklığının 5 K fazlası bir
sıcaklıkta çalışmakta ve bu nedenle verimlilikleri azalmaktadır. Hesaplamalarımız ve
analizlerimizde bu durum dikkate alınmıştır.
Tüm hesaplama ve analizlerimizde Tesisin 24 saat çalıştığı dikkate alınmıştır.
Tesisin farklı çalışma sürecinde geri kazanım oranı artar iken, geri ödeme sürecide artar.
Mali analizler yapılır iken tesiste bulunan eşanjörlerin, 3 ayda bir bakım yapılarak temizlendiği
kabul edilmiştir.
Tesiste kullanılan elektriğin bedelinin, 13,5 kuruş/kW olduğu kabul edilmiştir.
Tesiste kullanılan suyun bedelinin, 0,5 TL/m³ olduğu kabul edilmiştir.

4.2. Analiz
Bu analizde 500 kW soğutma kapasitesi olan bir Soğutma Sistemi analiz edilmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mekanik Soğutma Cihazı
Mekanik Soğutma Cihazı giriş gücü
Soğutucu sirkülasyon pompası
Endüksiyon Ocağı sirkülasyon pompası
Havuz Eşanjörü sirkülasyon pompası
Havuzun ve kuyu suyunun soğutma gücü(1)
Sistem kurulu gücü
(2)
Sistem soğutma kapasitesi



Yukarıdaki krokiden görüldüğü üzere havuz, soğutma sistemine katkı koymaktadır. Havuza
akan suların serbest soğuması ve havuzun kuyu suyu takviyesi ile birlikte yaptığı soğutma
miktarı kullanılan eşanjör büyüklüğüne bakılarak tahmin edilmiştir.
Sistemde her ne kadar Soğutma Cihazı bulunsa da, havuz ile sistemin soğutmasına katkı
konmaktadır. Havuzdan gelen soğutmanın sisteme olan katkısı, sistemin yapısına bakılarak
tahmin edilmiştir. Ekonomik analizlerde kullanılacağı için bu tahmin, bir miktar indirilerek
kullanılmıştır.



500
250
30
40
30
250
350
750

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
Kw

Fabrika üç vardiya çalışsa bile, soğuk kış günlerinde veya işletmedeki muhtelif nedenlerle Mekanik
Soğutma sisteminin 8.500 saat yerine 5.000 saat çalıştığı kabul edilmiştir. Bu kabulde, soğutma
cihazlarının kış aylarındaki kapasite artmasından doğan ekonomik katkılarıda dikkate alınmıştır.







Endüksiyon ocağı ve havuz çalışmasından gelen enerji sarfiyatı toplam soğutma giderleri
tutarı;
Σ Sirkülasyon pompa enerji = (4+5)x8.500 = (40+30)x8.500=595.000 kWh
Maliyet (yıllık) = 595.000x13,5/100= 80.325 TL
Soğutma siteminin çalışmasından gelen enerji sarfiyatı toplam soğutma gideri tutarı;
Σ enerji = (2)x 5.000 = (250)x5.000=1.250.000 kWh
Maliyet (yıllık) = 1.250.000x13,5/100= 168.750 TL

500 kW mekanik soğutma sistemine sahip endüksiyon ocağının yıllık soğutma maliyeti tutarı;
Σ Maliyet (yıllık) = 80.325 TL.+168.750 TL.= 249.075 TL
Mevcut sistemin yerine, Doğal soğutma+Kontrollü Adyabatik Soğutma+Su Soğutma Cihazı
Kullanılması durumunda, aşağıda belirtilen sonuçlar çıkmaktadır.
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Şekil 9: Manisa’daki Tesiste Mevcut Soğutma Sistemi Yerine Önerilen WSMCST Destekli Kuru Tip
Soğutucu Uygulaması Prensip Şeması
Şekil 9’da, mevcut Soğutma Sistemi yerine önerilen Soğutma Sistemi kullanılması ön görülmüştür.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mekanik Soğutma Cihazı
Mekanik Soğutma Cihazı giriş gücü
Soğutucu sirkülasyon pompası
Endüksiyon Ocağı sirkülasyon pompası
Kuru Tip Soğutucu
Kuru Tip Soğutucu fanları
Sistem kurulu gücü
Sistem soğutma kapasitesi
(2)

350
175
20
40
750
50
285
1.100

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

Endüksiyon Ocağı ve Kuru Tip Soğutucu çalışmasından gelen enerji sarfiyatı ve toplam soğutma
giderleri tutarı;
Σ Sirkülasyon pompa+kuru tip soğutucu fanı enerji = (4+6)x8.000 = (40+50)x8.000 =720.000
kWh
Σ Sirkülasyon pompa enerji = (4)x500 = (40)x 500 = 20.000 kWh
Σ Mekanik Soğutma dışı enerji = 720.000+20.000 =740.000 kWh
Maliyet (yıllık) = 740.000x13.5/100 = 99.900 TL
Soğutma siteminin çalışmasından gelen enerji sarfiyatı toplam soğutma gideri tutarı;
Σ Enerji = (2)x 500 = (175)x5.000 = 87.500 kWh
Maliyet (yıllık) = 1.250.000x13.5/100 = 11.812 TL
Yeni Kuru Tip Soğutucu + Adyabatik Soğutma Cihazı + Mekanik Soğutma Sistemine sahip
Endüksiyon Ocağının yıllık soğutma maliyeti tutarı;
Σ Maliyet (yıllık) = 99.900 TL.+11.812 TL.= 111. 712 TL.







Bu Soğutma Sisteminde üç pompa kullanılması yerine, iki sirkülasyon pompası kullanılmıştır.
İki eşanjör yerine, bir eşanjör kullanılmıştır.
Mekanik Soğutma Sisteminde 500 kW yerine, 350 kW Mekanik Soğutmaya ihtiyaç vardır.
Kuru Tip Soğutucu 20ºC dış hava sıcaklığında 750 kW soğutma yapabilecek kapasitededir.
20º Altındaki sıcaklık değerlerinde sistem tamamen Kuru Tip Soğutucu ile çalışmaktadır.
20ºC üzerindeki sıcaklıklarda Kuru Tip Soğutucu, Kontrollü Yüksek Performanslı bir Adyabatik
Soğutucu ile desteklenerek ~34 ºC Kuru Tip Soğutucu ve Kontrollü Yüksek Performanslı
Adyabatik Soğutucu ile 750 kW soğutma yapmak mümkündür.
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34 ºC daha yukarı sıcaklıklarda, Mekanik Soğutucu parçalı olarak çalışmaya başlayacaktır.
Yeni Mekanik Soğutma Sisteminin yılda 5.000 saat yerine, 500 saat çalışması ön
görülmektedir,
Tesiste bulunan havuza ihtiyaç kalmamıştır.
Yıllık 400 ton civarında olan su sarfiyatının, 200 tona indirilmesi ön görülmüştür.
Enerji sarfiyatının 249.065 TL den, 111.712 TL. indirilmesi ön görülmüştür.
Bakım v.b masraflardan yıllık 15.000 TL. tasarruf yapılabileceği ön görülmüştür.
Tesisteki Endüksiyon Ocaklarının Soğutma Sisteminde yapılacak iyileştirme sonucu, yıllık net
tasarruf oranı % 62 kadardır.
Tesiste yaz aylarında yaşanan duruşlar ve yavaşlamalar ile bunların sebep olduğu üretim
kayıpları, kazançlar bölümüne dahil edilmemiştir.

4.3. Sonuçlar
Yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz, Soğutma sisteminde verimlilik artırıcı çalışmaları sisteme
uyguladığımızda, yapılması gereken yatırımlar ve bu yatırımlar sonrası elde edilecek kazanımlar
aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 3: Manisa’daki Tesiste mevcut soğutma sistemi yerine önerilen WSMCST Destekli Kuru Tip
Soğutucu uygulaması prensip şeması
Mevcut Soğutma Sisteminin, Kontrollü Adyabatik Soğutma Destekli Kuru Tip Soğutucu ile
revize edilmesi durumunda elde edilecek kazanımlar
Enerji
Tüketimi

Enerji
Maliyeti

Bakım v.b.
Masraflar

Yıllık
Soğutma
Maliyeti

Yıllık
Arıza
Miktarı

Arızi
Durum
Üretim
Kaybı

350

1.845.000

249.075

30.000

279.075

Yılda
5-10
kez

Var

1.100

285

827.500

111.712

12.500

124.212

Yok

Yok

% 47 Artış

% 18
Azalma

% 55
Azalma

% 55
Azalma

% 58
Azalma

% 56
Azalma

Mekanik
Soğutma
Kapasitesi

Toplam
Soğutma
Kapasitesi

500

750

Öngörül
en
Durum

350

Sonuç

% 35
Azalma

Mevcut
Durum

Kurulu
Enerji
Gücü

Kazanç içinde bakım masraflarından ve cihaz amortismanından sağlanan avantajlar dahil edilmiştir.
Yukarıdaki tabloda belirtilen yatırımların yapılması durumunda, sistemden takriben 8 adet pompa, 9
adet eşanjör ve 1adet Su Soğutma Cihazı açığa çıkacaktır. Bunların son değerleri kazanımlar
hanesine yazılmamıştır.
Bunların son değerlerinin yapılan yatırımdan düşülmesi durumunda, yatırımların geri dönüş sürelerinin
birkaç ay daha kısalması söz konusudur.
Yukarıda rakamlandırılmış avantajlardan başka, rakamlandırılmamış fakat Tesise rahatlık sağlayan
bazı avantajlar vardır ki, bunların ne anlama geldiğini Tesis kendisi değerlendirebilir. Bu avantajlar da
aşağıda açıklanmıştır.
4.3.1. Sağlanan Avantajlar:
 Sistemin soğutmadan doğan kurulu gücünde, % 25 azalma olacaktır.
 Kazanılan kurulu enerji gücü avantajı, 100 kW civarındadır.
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 Sarf edilen enerji tüketiminde % 75’e varan oranda azalma olacaktır.
 Soğutma Gurupları hiçbir zaman %100 kapasitede çalışmayacaktır. En sıcak havalarda çalışma
kapasiteleri % 75’in üzerine çıkmayacaktır. Bu durumda tesiste yapılacak tevsi çalışmalarında,
ilave yeni Soğutma Gurubu almak yerine, mevcut Soğutma Cihazlarından çok küçük maliyetlerle
yararlanma imkânı olacaktır.
 Mevcut havuza ihtiyaç kalmayacak havuz ve sökülen eşanjör ve pompa alanlarının başka amaçlar
için değerlendirilme imkânı olacaktır.
 Bakım personelinin iş yükü önemli oranda azalacaktır.
 Soğutma sisteminin yaratmış olduğu işletme uğraşıları tamamen ortadan kalkacaktır.
 Yılın önemli bir bölümünde Su Soğutma Cihazlarının çalışmasına ihtiyaç olmayacağı için, mevcut
cihaz yerleşimleri gözden geçirilip, rahat iş akışına uygun ve verimli çalışmaya yönelik
düzenlemeler yapılıp, endirekt verimlilik artışları sağlanma imkânı vardır.

SONUÇ
Yukarıda yapılan analizler, yıl boyu soğutma suyu kullanan Tesislerde, Yüksek Performanslı Doğal
Soğutmalı sistemlerin kullanılması; sistem düzenleme ve tasarımlarının buna uygun olarak yapılması
durumunda, üretim ve işletme maliyetlerinde % 40’a varan iyileşmeler yapılabilmektedir.
Bu Doğal Soğutucuların WSMCST Adyabatik Soğutucu ilavesi ile desteklenmesi durumunda
kazanımlar, iklim bölgesine bağlı olarak, bir o kadar daha artabilmektedir.
WSMCST Adyabatik Soğutma Destekli Doğal Soğutmalı Sistemlerine yapılan yatırımlar, geri dönüş
sürelerinin (ortalama 1 veya 2 yıl) çok kısa olması nedeni ile oldukça ekonomik yatırımlar olarak
görülmektedir.
WSMCST Adyabatik Soğutma Destekli Doğal Soğutmalı Sistemlerine yapılan yatırımlar, iklim bölgesi
ve kullanılan soğutma suyu sıcaklığına bağlı olarak, Mekanik Soğutma sistemlerinin ilk yatırım
Maliyetlerini de azaltma imkanı vardır.
Adyabatik Soğutma Sistemleri, bazı hallerde Doğal Soğutucu Sisteminin de ilk kuruluş maliyetini
azaltmaktadır.
Mevcut Tesislerde fizibilite çalışmaları yapılarak, revize edilmeleri ve WSMCST Adyabatik
Soğutma Doğal Soğutmalı Sistemlere dönüştürülmesi, yukarıdaki çalışmadan anlaşılacağı üzere
oldukça karlı olabilmektedir.
Mevcut Doğal Soğutmalı Tesislerin de, WSMCST Adyabatik Soğutma ile desteklenmeleri durumunda
kazanımları % 40’a varan oranlarda artabilmektedir.
WSMCST adyabatik soğutma destekli sistemlerin enerji tüketimini azaltması sonucu, Karbon
Salınımında sağladığı düşüşler nedeni ile de, çevreci sistemler olarak tanımlanabilmektedir.
WSMCST Adyabatik Soğutma Destekli Sistemlerin, Global ısınmanın arttığı bu dönemde, mevcut
Soğutma Tesislerinin aşırı sıcak nedeni ile yaşadıkları krizleri ortadan kaldırdığı gibi, kapasite
kayıplarını da önemli oranda bertaraf ederek, bundan doğan üretim kayıplarını ortadan
kaldırabilmektedir.
Yoğun enerjinin tüketildiği endüstriyel soğutma Tesislerinde, çevre kirliliğinin azaltılması ve işletme
maliyetlerinden tasarruf sağlanması açısından bu sistemler çok önemli yer tutmaktadır.
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SOĞUTMA ENERJİ GEREKSİNİMİ TESPİTİNDE FARKLI
KULLANIM ŞARTLARI İÇİN PRATİK BİR YAKLAŞIM
Can COŞKUN
Zuhal OKTAY
Bahar BAYBOZ
Enver YALÇIN

ÖZET
Bu çalışmada, farklı kullanım saatlerine ve iç referans sıcaklıklara sahip kullanıcılar için aylık ve
toplam soğutma enerji gereksinimi oldukça pratik bir yöntem kullanılarak hesaplanmaktadır.
Çalışmada ortaya konulan yaklaşım, her kullanıcının kendi kullanım şartlarına bağlı olarak enerji
gereksinimi ve maliyetlerini hesaplamasını sağlamaktadır. Farklı saat aralıklarında kullanılan binalar
için kolay bir biçimde hesaplamalar oluşturulabilmektedir. Bu yaklaşımın en önemli avantajı olarak çok
fazla parametreye gerek duymaksızın oldukça hassas sonuçlara ulaşılabiliyor olmasıdır. Bu
çalışmanın binalarda soğutma uygulamaları yapan işletmeciler ve akademisyenler için pratik ve yararlı
bilgiler ortaya koyması beklenmektedir
Anahtar Kelimeler: Soğutma, derece-saat, bina uygulamaları, maliyet

ABSTRACT
In this study, monthly and total cooling energy amount is calculated by using practical approach for
different users which have different operating hours and indoor reference temperatures. Each users
can be determined cooling requirement and energy cost depending on the own operating conditions.
Most important advantage of this approach is to achieve accurate results without using many
parameter and detailed information. It is hoped that this method will produce practical and useful tools
for cooling applications of designers, engineers and energy managers.
Key Words: Cooling, Degree-hour, Building applications, Cost

1. GİRİŞ
Bir bölge için soğutma yükü veya soğutma profilinin tespitinde iki ana dış etmenin bilinmesi önem
kazanmaktadır. Bu iki etmen dış sıcaklık ve güneş radyasyon değer dağılımıdır. Uzun yıllar iller için
ölçülen bu değerler farklı kaynaklardan elde edilerek hesaplamalar yapılmaktadır. Detaylı analizler için
dış sıcaklık değerlerini veya dağılımını bilmek gerekmektedir. Çeşitli araştırmacılar [1,2] geçmiş
dönemlere ait dış sıcaklık değerlerini analiz ederek Türkiye’deki birçok farklı il için toplam soğutma
derece-saat değerlerini literatüre kazandırmışlardır. Bu çalışmalar, sabit ve değişken iç ortam referans
sıcaklıkları olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Çalışmalarda toplam soğutma derece-saat
değerleri kullanıcıya sunulmaktadır. Bu değerlerin aylık, hatta saatlik baza çevrilme imkânı
bulunmamaktadır. En basitinden soğutma gereksinimi olan beş ay için toplamda bilinen değerlerin
aylara dağıtılması pek mümkün bulunmamaktadır. Toplam soğutma-derece saat değerleri tüm sezon
boyunca 7/24 saat durmaksızın soğutulan binalar için toplamda yararlı bir bilgi sağlarken belli saatler
arasında çalışan binalar için aylık veya toplamda herhangi bir bilgi sağlamamaktadır. Örneğin yaz
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döneminde 09:00 ile 20:00 arasında çalışan bir iş yeri hakkında toplamda bir bilgiye
ulaşılamamaktadır. Bu tarz inceleme çalışmaları için farklı paket programlar bulunmaktadır. Eğer iliniz
program içinde kayıtlı ise, bu tarz paket programlarıyla saatlik bazda detaylı incelemeler
yapılabilmektedir. Ancak bilindiği üzere paket program lisans bedelleri oldukça yüksek düzeylere
ulaşması nedeniyle sınırlı sayıda insan bu bilgilere ulaşabilmektedir. Coşkun ve arkadaşları [3] her
kullanıcının saatlik, aylık ve toplam soğutma gereksinimini ve maliyetini kolayca hesaplayabilmeleri
için yeni ve oldukça pratik bir yöntem ortaya koymuşlardır. Analiz bölümünde hesaplama yöntemi
hakkında detaylı bilgi verilecektir. Bu yöntem sayesinde farklı çalışma saatlerine sahip birçok bina için
oldukça hassas bir biçimde aylık bazda hesaplamalar yapılabilmektedir. Hesaplama için bilinmesi
gereken iki ana sıcaklık bulunmaktadır. Bu değerler; aylık ortalama maksimum ve minimum sıcaklık
değeridir ve meteorolojinin sitesinden kolayca bu değerlere ulaşmak mümkündür.

2. ANALİZ VE HESAPLAMA YÖNTEMİ
Bu yöntem [3] literatürdeki ilk pratik metot olarak, herhangi bir ay için toplamda veya saatlik derecesaat değerinin bulunmasını sağlamaktadır. Herhangi bir ay için toplam veya saatlik soğutma yükü ve
enerji ihtiyacı kolayca tespit edilebilmektedir. Hesaplama yöntemi esas temelinde saatlik dış sıcaklık
dağılımını tespit edilmesi üzerine şekillendirilmiştir. Günlük dış sıcaklık dağılımı maksimum ve
minimum dış sıcaklığın bir fonksiyonu olarak aşağıdaki formülde verilmiştir.

Tger.  (Tmax  Tmin )  Z  Tmin
Formülde ortaya konana T ger .
göstermektedir.

(°C)

(1)

belirlenen herhangi bir saatteki gerçek dış sıcaklık değerini

Tmin ve Tmax ise maksimum ve minimum sıcaklık değerini ifade etmektedir.

Hesaplamalar aylık ortalama referans değerler esas alınarak oluşturulmuştur. Ayrıca formülde geçen
Z paremetresi ‘sıcaklık değişim katsayısını’ ifade etmektedir. Hesaplama yöntemi aşağıdaki verilen
formüller ile yapılmaktadır.

Z

T yeni, ger .

(-)

(2)

T yeni,max  Tmax  Tmin

(°C)

(3)

Tyeni, ger.  Tger.  Tmin

(°C)

(4)

T yeni,max

Sıcaklık değişim katsayısı (Z) boyutsuz bir sayı olarak sıfır ile bir arasında değişiklik göstermektedir.
Literatürde [3] Türkiyede’ki 58 il için sıcaklık değişim katsayısı hesaplanarak, beş dağılım grubu içinde
verilmiştir.

 T  Tmin 
Fx  a  b  x  c  x 2  d  x 3   max

13







(-)

(5)

Formülde yer alan F sıcaklık (°C) değişim faktörünü ifade etmektedir. a, b, c ve d ise model
parametrelerini göstermektedir. Hesaplama yönteminde bir ay 10 eşit parçaya bölünerek dağılım bu
biçimde hesaplanmıştır. Yüzde onluk dağılım parçaları alt indist ‘x’ ile 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, 25, 15
ve 05 olarak verilmektedir. Model parametreleri aşağıdaki biçimde belirlenmiştir.

a  7.417 , b  0.412 , c  0.00786 , d  5.23 105
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Her bir yüzde onluk dağılım parçası için maksimum ve minimum sıcaklık değerleri Eşitlik 6-12’de
belirtilen hesaplama yöntemiyle bulunabilmektedir.

Tx,max  Fx  Tmax

(°C)

(6)

Tx,min  0.5  Fx  Tmin

(°C)

(7)

Tx, yeni,max  Tx,max  Tx ,min

(°C)

(8)

Tx , yeni , ger .  Z  Tx , yeni ,max

(°C)

(9)

Aylık dış sıcaklık dağılımın belirlenmesinin ardından istenen herhangi bir saat aralığında toplam
soğutma derece-saat değeri Eşitlik 10 ve 11 yardımıyla bulunabilmektedir.

 (T95, yeni, ger .

 (T65, yeni, ger.
r  
 (T35, yeni, ger .
 (T
 05, yeni, ger.

 Tref . )  (T85, yeni, ger .  Tref . )  (T75, yeni, ger .  Tref . )  

 Tref . )  (T55, yeni, ger.  Tref . )  (T45, yeni, ger .  Tref . )  

 Tref . )  (T25, yeni, ger.  Tref . )  (T15, yeni, ger .  Tref . )  

 Tref . )


n
MCDH  r   
 10 

(°C)

(10)

(°C-saat)(11)

Formülde verilen MCDH aylık toplam derece-saat değerini ifade etmektedir. n ise belirlenen ay için
toplam gün sayısını belirtmektedir. Tref . iç referans sıcaklık değerini göstermektedir. Modelde negatif
değerler hesaplamaya katılmamaktadır.
2.1. Model Bina
Bu çalışmada 100 m2 taban alanına sahip yalıtımlı bir işyeri değerlendirmeye alınmıştır. Model bina
için bileşen yapı özellikleri ve toplam ısı transfer katsayısı Tablo 1’de açık bir şekilde görülmektedir.
Balıkesir’de yer alan bu iş yerinin 8:00 ile 20:00 saatleri arasında çalıştığı düşünülerek hesaplamalar
yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda görülmüştür ki 08:00 ile 20:00 arasındaki 12 saatlik
zaman dilimde, oluşan ısıl kazançlar toplam 24 saatlik süreçte oluşan ısıl kazancın ortalama %97’lik
bir kısmını oluşturmaktadır.
2.2. Soğutma Talebi
Model binalar için toplam ısı transfer katsayısı (L) Eşitlik 12’de verildiği şekilde hesaplanabilmektedir
[4].
M

L   UA  I ( q c p ) hava
i 1

V
3600

(W/°C) (12)

Eşitlikte M terimiyle ifade edilen kavram ısının dışarıya kaybedildiği alanları ifade etmektedir. Bu
alanlar pencereler, dış duvar, tavan ve çatı olarak alınmıştır. Formüldeki diğer bir kavram olan I ise
saatlik hava değişim oranını ifade etmektedir. En genel olarak hava değişim oranı 0.5 ile 2 arasında
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değişmektedir [5]. Bu çalışmada hava değişim oranı 1 olarak kabul edilmiştir ve havanın hacimsel ısıl
kapasitesi (q.Cp) 1200 Jm-3 K-1 olarak alınmıştır [6].
Tablo 1. Model Bina Özellikleri.
Alan
(m2)

Eleman Tipleri
Dış duvar
 2cm İç sıva + 20 cm Delikli tuğla + 3 cm Dış sıva
Çift camlı pencere
Çatı
 15 cm beton + 3 cm sıva
Taban

U
(W/m2 oC)

UA
(W/ oC)

96

1.50

144

24

3.46

83

100

3.58

358

2.10

210

100
o

Toplam UA (W/ C)

795

Eşitlik 12 yardımı ile iletimle (795 W/°C) ve sızıntı ile olan ısı kayıp katsayısının (100 W/ °C)
toplanması ile toplam ısı transfer katsayısı 895 W/ °C olarak bulunmuştur.

SONUÇ
Hesaplama yönteminin daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak üzere temmuz ayı için muhtemel dış
sıcaklık dağılımın fonksiyonu Şekil 1’de verilmektedir. Belirtilen grafikte, 22 °C referans sıcaklık değeri
için saat 08:00 ile 20:00 arasında kullanılacak olan dış sıcaklık dağılımı verilmektedir. Belirlenen
sıcaklık dağılımı kullanılarak temmuz ayı ve 22 °C iç referans sıcaklığı için saat 8:00–20:00 arası
oluşacak maksimum ve minimum ısıl kazanç dağılımı Şekil 2’de saatlere bağlı olarak verimiştir. Şekil
2’den de kolayca görülebileceği üzere herhangi bir saat için maksimum ve minimum soğutma
gereksinimi tespit edilebilmektedir.

Şekil 1. Temmuz Ayı İçin Olası Dış Sıcaklık Dağılımı
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Şekil 2. Temmuz Ayı Ve 22 °C İç Referans Sıcaklığı İçin Saat 8:00–20:00 Arasında Oluşacak
Maksimum Ve Minimum Isıl Kazanç Dağılımı
Bölge için farklı referans sıcaklıkları ve saat aralıkları için aylık ve toplam derece-saat değerleri
hesaplanarak Tablo 2’de verilmiştir. Bu tablodan da açıkça görüleceği üzere, 08:00 ile 20:00 arasında
farklı iç ortam sıcaklıkları için oluşan soğutma derece-saat değeri toplam derece-saat değerinin %96
ile %99 arasında değiştiği görülmüştür.
Tablo 2. Farklı Referans Sıcaklıkları Ve Saat Aralıkları İçin Aylık Ve Toplam Derece-Saat Değerleri.
22 oC

Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Toplam

00:0024:00
483
1966
2628
2566
1379
130
9152

08:0020:00
483
1930
2504
2444
1367
130
8858

23 oC
00:0024:00
303
1602
2189
2126
1066
74
7359

08:0020:00
303
1583
2126
2066
1061
74
7212

Referans Sıcaklık
24 oC
Saat Aralığı

25 oC

00:0024:00

08:0020:00

00:0024:00

181
1273
1789
1729
786
37
5794

181
1264
1758
1699
786
37
5725

112
973
1430
1371
550
15
4450

08:0020:00
112
970
1415
1358
550
15
4419

26 oC
00:0024:00
65
711
1107
1052
357
1
3291

08:0020:00
65
711
1100
1046
357
1
3279

Farklı referans iç referans sıcaklıkları için aylara bağlı olarak iletim ve infiltrasyonla oluşacak ısıl
kazanç dağılımı Şekil 3’te verilmiştir. Buradan da görüleceği üzere ayların toplam içerisindeki yeri
kolayca tespit edilebilmektedir. Örneğin 24°C referans sıcaklığı için temmuz ayı toplam soğutma
ihtiyacının %30.7’sini oluşturmaktadır.
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Şekil 3. Soğutma Sezonunda Farklı İç Referans Sıcakları İçin Saat 8:00–20:00 Arası İletim ve
İnfiltrasyonla Oluşacak Isıl Kazanç Dağılımı
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MODEL BİR KONUTUN SOĞUTMA YÜKÜNÜN
DİNAMİK HESAPLANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ
Muammer ÖZGÖREN
Kadir ERDOĞAN
Ali KAHRAMAN
Özgür SOLMAZ

ÖZET
Bu çalışmada İzmir ilinde bulunan model bir konutun saatlik soğutma yükü hesabı yapılmıştır.
Soğutma yükü hesabı Işınım Zaman Serileri metoduna göre yapılmıştır. Hesaplamalarda 1997–2008
yılları arasında meteorolojik datalar kullanılarak önce yıllık ortalama sıcaklık, güneş ışınımı ve
ortalama rüzgâr hızı değerler dikkate alınmıştır. Model konutun yapı bileşenlerinden oluşan (duvar,
çatı, pencere) ısı kazancı, insanlardan, aydınlatma, konut içindeki cihazlardan ve enfiltrasyon yoluyla
oluşan ısı kazançları ve soğutma yükleri geliştirilen MATLAB programı kullanılarak saatlik olarak
hesaplanmıştır. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan ısı pompasında, 5 °C aşırı ısıtma, 5
°C aşırı soğutma ve buharlaştırıcı sıcaklığı -5 oC, 0 oC ve 5 oC, yoğuşturucu sıcaklığı dış hava
sıcaklığından 10 oC,15 oC ve 20 oC fazla olduğu, yoğuşturucu ve buharlaştırıcıda basınç kayıplarının
olduğu kabul edilmiştir. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan ısı pompasının saatlik
soğutma yükü, kompresörün izentropik verimi kompresör güç ihtiyacı, soğutma tesir katsayısı R-134a,
R-410a veya R-407c soğutucu akışkanları için hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar soğutma sezonu
boyunca ve günlük olarak belirlenmiştir. İzmir ili için maksimum sıcaklığın oluştuğu gün 4 Ağustos,
maksimum ışınımın oluştuğu gün 28 Mayıs olmasına rağmen, soğutma yükünün hesaplanmasında
her ikisi de etkili olduğundan soğutma sezonu boyunca örnek bina için maksimum soğutma yükü 28
Temmuz’da (yılın 209. günü) 182.1 kWh/gün olarak bulunmuştur. Bu soğutma yükünü karşılamak için
kullanılacak soğutma cihazının en iyi STK değeri R-134a akışkanı için 4.9–6.8 aralığında
belirlenmiştir. Soğutma yükü hesaplamalarında gün ve sezon boyunca oluşan değişikler bu
sistemlerde otomatik kontrol sistemlerinin kullanım zorunluluğunu ve enerji tasarrufunun önemini
açıkça göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Soğutma, ısı pompası, soğutma yükü, R-134a, R-407c, R-410a.

ABSTRACT
Hourly dynamic cooling load capacities (heat gain) of a sample building according to radiant time
series (RTS) method are determined by using Meteorological Data such as solar radiation, outside air
temperature and wind speed along the years (1997-2008). Hourly total heat gain of the sample
building comprised of wall, ceiling, basement, windows, humans, illumination, devices and infiltration
are determined by a developed in-house MATLAB program. In addition, compressor power
consumption of the cooling requirement and coefficient of performance are hourly computed using the
MATLAB program for the cooling system working with various refrigerants (R-134a, R-407c and R410a) under the assumed conditions of pressure losses, isentropic efficiency of compressor, 5oC
superheated at evaporator, 5oC subcooled at condenser, evaporator temperatures in the range of (5oC, 0oC and 5oC) and condenser temperatures such as 10oC, 15oC and 20oC higher than the outside
ambient air temperature. Even though the maximum temperature and solar radiation days for Izmir
Province are respectively on 4 August and on 28 May, cooling load capacity is found as 182.1
kWh/day on 28 July (i.e. 209th day of the year) due to the combined effect of both the temperature and
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solar radiation. In order to meet this cooling load, variations of the coefficient of performance of the
heat pump systems were in the range of 4.9-6.8 during the day. According to the obtained results, it is
strongly recommended that the variation in the cooling load calculation during the day and year should
inevitably require usage of automatic control devices for the cooling system in order to save energy.
Key Words: cooling load, hourly variation, heat pump, R-134a, R-407c, R-410a.

1. GİRİŞ
Günümüzde konutlarda soğutma sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Özellikle son yıllarda artan
küresel ısınma nedeniyle soğutma insanlar açısından önemli olmaktadır. Soğutma tekniği
uygulamalarında ısı pompası sistemleri önemli bir yere sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte birçok
alanda soğutma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan son yıllarda soğutma teknolojileri üzerine
çalışmalar yoğunlaşmış ve ısı pompaları konusunda çalışmalar hız kazanmıştır.
Günümüzde yaşam alanlarında konfor şartlarının sağlanması gerekmektedir. Bunun için iklimlendirme
uygulamaları üzerine araştırmalar artmış ve bu sistemlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Küresel
ısınmanın da etkisi ile birlikte dünya üzerindeki sıcaklıkların artmasına bağlı olarak insanların soğutma
ihtiyacı hisside artmaktadır. Soğutma ihtiyacını karşılamak için kullanılan iklimlendirme sistemlerinde
enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinin gün geçtikçe daha pahalı
hale gelmesiyle ekonomik açıdan iklimlendirme sistemleri dezavantajlı hale gelmektedir. Bu bakımdan
iklimlendirme sistemleri için uygun tasarımlar yapılması gereklidir. Böylece doğru yapılmış bir tasarım
ile birlikte konfor şartının sağlanması ile işletme maliyetleri de düşürülebilir.
İklimlendirme sistemleri tasarımında yapının ısı kazanç ve kayıpları en önemli hususu oluşturmaktadır.
Yapının soğutma yükünü oluşturan temel bileşenlerini duvarlar ve çatılardan oluşan ısı kazançları,
pencerelerden oluşan ısı kazançları, yapı içerisinde bulunan insanlar ve cihazlardan oluşan ısı
kazançları, aydınlatmadan kaynaklanan ısı kazançları oluşturmaktadır. Soğutma yükünün
hesaplanması için farklı birçok yöntem geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda en çok kullanılan yöntemler
şunlardır:






Isı Balansı Metodu
Işınım Zaman Serileri Metodu
Soğutma Yükü Sıcaklık Farkı Metodu
Admittance Metodu
VDI 2078 Metodu

Ayrıca özellikle farklı soğutucu akışkanlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Değişik şartlarda
daha iyi performans elde edebilmek için farklı soğutucu akışkanların performans araştırmaları
yapılmaktadır. Isı pompasının temel bileşeni olan soğutucu akışkanlar direkt olarak ısı pompasının
etkinliğine değiştirmektedir. Bir soğutma çevriminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortama
nakledilmesinde ara madde olarak yararlanılan soğutucu akışkanlar, ısı alış–verişini genellikle
buharlaştırıcıda sıvı halden buhar haline geçerken ve yoğuşturucu da ise buhar halden sıvı hale
dönüşerek sağlarlar. Bu durum bilhassa buhar sıkıştırma çevrimlerinde geçerlidir. Soğutma
sistemlerinde yaygın olarak R–11, R–12, R–13, R–22 ve R–502 akışkanları yaygın olarak
kullanılmaktadır [1]. Ancak bu akışkanlar ozon tabakasına zarar vermesi ve küresel ısınmaya neden
olmasından dolayı 2012 yılından sonra KYOTO protokolü gereği kullanımı yasaklanacaktır.
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde ozonu tahrip eden ve küresel ısınmaya neden olan soğutucu
akışkanlar yerine, yaklaşık aynı fiziksel özellikleri gösteren fakat ozon tabakası üzerinde olumsuz etki
yapmayan ve küresel ısınmaya çok az neden olan soğutucu akışkanlar kullanılmalıdır. Ev ve ticari tip
soğutucularda yaygın olarak kullanılan R–12 soğutucu akışkanının yerine, fiziksel özellikleri
değerlendirildiğinde ozon delme potansiyelleri olmayan, küresel ısınma etkisi az, buharlaşma sıcaklığı
ve kritik sıcaklık değerleri yaklaşık aynı olan R-134a ve R-401a soğutucu akışkanlarının kullanılmaları
daha uygun olacağı belirtilmektedir. Klima uygulamalarında kullanılan R–22 akışkanına alternatif
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olarak gösterilen akışkanlar içerisinde ozon delme potansiyelleri olmayan ve küresel ısınma etkisi az
olan R-407c ve R-410a soğutucu akışkanları kullanılması önerilmektedir [2].
R-134a (CF 2 CH 2 F) termodinamik ve fiziksel özellikleri ile R-12'ye en yakın soğutucudur. Halen
ozon tüketme katsayısı sıfır olan ve diğer özellikleri açısından en uygun soğutucu maddedir. Araç
soğutucuları ve ev tipi soğutucular için en uygun olan alternatiftir. Ticari olarak da temini kolaydır.
Yüksek ve orta buharlaşma sıcaklıklarında ve / veya düşük basınç farklarında kompresör verimi ve
sistemin soğutma tesir katsayısı (STK) ve ısıtma tesir katsayısı (ITK) değeri R–12 ile yaklaşık aynı
olmaktadır. Düşük sıcaklık için çift kademeli sıkıştırma gerekmektedir. R-134a, mineral yağlarla
uyumlu olmadığından poliolester veya poliolalkalinglikol bazlı yağlarla kullanılmalıdır [3].
R-410a, R-32 ve R-125'den oluşan (ağırlıkça %50 / 50 oranında) ve R-22 için alternatif kabul edilen
yakın azeotropik bir karışımdır. Teorik termodinamik özellikleri R–22 kadar iyi değildir. Ancak ısı
transfer özelliği oldukça iyidir. R–22 – R-410a dönüşümünde sistemin yeniden dizayn edilmesi
gerekmektedir. Bu değişim yapıldığı takdirde sistem verimi R-22'ye göre %5 daha iyi olmaktadır. Sera
etkisinin yüksek olması en büyük dezavantajıdır. Bu soğutucu ALLIED SIGNAL tarafından
GENETRON AZ–20 adıyla piyasaya sunulmuştur [3].
R-407c soğutucu akışkan ise R–32, R–125 ve R-134a'dan oluşan (ağırlıkça sırasıyla % 23 / 25 / 52
oranlarında) ve R–502 için alternatif kabul edilen zeotropik bir karışımlardır. Bu soğutucular ICI
tarafından KLEA60, KLEA61, KLEA66 ve DUPONT tarafından SUVA AC9000 (R-407c) adlarıyla
piyasaya sunulmuştur [3].
Literatürde ısı pompaları ile ilgili birçok çalışma yer almaktadır. Burada sadece son zamanlarda
yapılmış ve farklı ısı kaynağı kullanılmış ısı pompası ile ilgili çalışmalardan bazıları özetlenmiştir.
Erdoğan [3] örnek bir binanın ışınım zaman serileri metoduna göre saatlik olarak dinamik ısı kazancı
değerleri hesaplanmıştır. Binanın ısı kazancı hesaplanırken Antalya, Konya, Mersin, Muğla, Şanlıurfa
gibi güneş alma kapasitesi yüksek olan illere ait meteorolojiden temin edilen (1997–2008 yılları
arasında) sıcaklık, rüzgâr hızı ve ışınım şiddeti dataları kullanılmıştır. Binanın soğutma ihtiyacını
karşılamak için Türkiye’nin çeşitli iklim şartlarında buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan
hava-hava ısı pompası sisteminin termodinamik analizi yapılmıştır. Kompresörün elektrik ihtiyacının
temiz enerji kaynağı olan güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesi ile karşılanması
durumları farklı fotovoltaik ve rüzgâr türbin verimleri kabul edilerek değerlendirilmiştir. Sonuçta hibrit
sistemin sadece güneş enerjili veya sadece rüzgâr enerjili sisteme göre daha verimli ve ekonomik
olduğunu belirtmiştir.
Hepbasli ve Kalinci [4] yaptıkları çalışmada hava kaynaklı, toprak kaynaklı, güneş destekli ve
jeotermal kaynaklı ısı pompalarını karşılaştırmışlardır. Toprak kaynaklı ısı pompasının ısıtma ve
soğutma modunda STK değerini 1.656 ve 3.307 hava kaynaklı ısı pompasının STK değerini 1.8 ve
5,66 olarak hesaplamışlardır. Güneş destekli ısı pompasının değişik kollektörler kullanıldığında verim
değeri 0.08 ile 1.7 arasında ve STK değerlerinin ise 1,08 ile 6 arasında değiştiğini belirtmişler ve
jeotermal kaynaklı ısı pompasının diğerlerinden daha verimli olduğu sonucuna varmışlardır.
Güneş hava kaynaklı ısı pompası kullanma suyu ısıtması simülasyonu üzerine bir çalışma Guoying ve
ark. [5] tarafından yapılmıştır. Çin’in Nanjing bölgesindeki meteorolojik verileri kullanarak yıl boyunca
STK değerlerinin 3.98 ile 4.32 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Bu STK değerlerine göre
kompresör gücünün yıl boyunca 0.75 kWh değerinden 0.43 kWh değerine düştüğünü bulmuşlardır.
Kılıç [6] güneş enerjisi destekli ısı pompası tasarımı, imalatı ve performans deneyleri konulu yüksek
lisans çalışmasında ısı pompasının STK hesaplamalarını yapmış ve güneş kollektörlerinden elde
edilen enerji ile ısı pompasının STK’sinin daha yüksek olduğunu görmüştür. Buhar sıkıştırmalı çevrime
göre yapmış olduğu hesaplarda STK değerini 3.79 bulmuştur.
Ünlü [7], “Hava ve toprak kaynaklı ısı pompalarına etki eden parametrelerin incelenmesi” konulu
doktora çalışmasında toprak kaynaklı ısı pompası ile hava kaynaklı ısı pompası performans
analizlerini yapmış ve her iki sistemin performanslarını karşılaştırmıştır. Hava kaynaklı ısı pompasının
veriminin toprak kaynaklı ısı pompasına göre daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca, hava kaynaklı
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ısı pompasının 40ºC’nin altında seyreden bölgeler için uygun olmadığını tespit ederek, kış mevsiminin
sert geçtiği bölgeler için toprak kaynaklı ısı pompası tercih edilmesini önermiştir.
Yamaç [8], yaptığı yüksek lisans tezinde güneş enerjisi destekli ısı pompasının teorik olarak incelemiş
ve ısı ihtiyacına göre gereken PV panel alanını hesaplamıştır. Diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırarak
maliyetlerinin düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sistemin 8 ay boyunca yüksek verimde
çalışabileceğini belirtmiştir.
Ding ve ark. [9], yaptıkları çalışmada ısıtma ve soğutma sezonunda ısı pompasının uzun zaman
boyunca istenilen verimi sorunsuz çalışarak sağladığını tespit etmişlerdir. Çoğu durumda kış
sezonunda ısıtma gücü STK değerinin ancak yardımcı bir devre ile enerji sağlandığında arttığını
gözlemlemişlerdir. Yaz sezonunda ise soğutma yükünde artış olmasıyla beraber yardımcı devrenin
maliyetinin fazla olduğunu bulmuşlardır. Ancak, sistemin çok sıcak hava şartlarında kullanılmasının
uygun olduğunu tavsiye etmişlerdir.
Bulut ve ark. [10], yaptıkları çalışmada ASHRAE tarafından önerilen soğutma yükü hesap metotlarını
karşılaştırmış ve kullanılan metodolojileri belirtmiştir. Çalışmada yukarıda bahsedilen ve yaygın olarak
kullanılan 5 adet soğutma yükü metodu ayrı ayrı değerlendirilmiş ve birbirleri ile olan üstünlükleri,
avantajları, dezavantajları, metodolojisi ve kullanılan varsayımlar belirtilmiştir.
Erbil [11] yaptığı çalışmada buharlaştırıcı hattına bağlanan güneş kolektörlü sıcak su deposunun
etkisini araştırmıştır. Güneş kollektörü hattı devre dışı iken gün boyunca ITK değeri 2.4 ve 3.0
arasında, kollektör hattı devrede iken STK değeri 2.9 ile 3.4 arasında değiştiğini belirtmiştir. Sistemin
veriminin çevre şartlarına bağlı olarak değiştiğini ve bu şartlara bağlı ısı pompası tipi seçilmesi
gerektiğini vurgulamıştır.
Hamada [12] yapmış olduğu çalışmasında Hokkaido Üniversitesi kampüsünde yenilenebilir enerji
kaynakları destekli ısı pompası üzerine çalışmıştır. Isı pompasını 4 saat aralıklı olarak, 10 oC sabit dış
sıcaklıkta soğutma modunda çalıştırmış ve STK değerini 9.1 olarak belirlemiştir. Isıtma modunda ise
ITK değerini 4 olarak bulmuştur. Tipik bir ev için enerji tüketiminin %87.5 ve CO 2 emisyon değerinin
%77 azaldığını tespit etmiştir.
Yamankaradeniz ve Horuz [13] İstanbul’da kışın güneşli günler için, güneş enerjisi kaynaklı ısı
pompasının teorik ve deneysel incelenmesi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Teorik çalışmalarında,
İstanbul şartlarında açık günler için anlık, aylık ve mevsimlik ortalama ısıtma tesir katsayıları ve
sistemin diğer özelliklerini incelemişlerdir. Isı pompası devresinde 0.75 kW gücünde tam hermetik
kompresör, hava soğutmalı maksimum 4.5 kW soğutma kapasiteli yoğuşturucu, enerji deposu
içerisine daldırılmış maksimum 3.5 kW ısı çekebilen buharlaştırıcı ve soğutucu akışkan olarak da R–
12 kullanmışlardır.
Bu çalışmada ise İzmir ilinde bulunan örnek bir yapının Işınım Zaman Serileri metoduna göre soğutma
sezonu boyunca (1 Mayıs–30 Eylül) 1997–2008 yıllarına ait olan meteorolojik veriler kullanılarak
soğutma yükü hesabı yapılmıştır. Soğutma yükü hesabı geliştirilen bilgisayar programı ile yapılmıştır.
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan ısı pompasında, 5 °C aşırı ısıtma, 5 °C aşırı
soğutma ve buharlaştırıcı sıcaklığı -5, 0 ve 5 oC, yoğuşturucu sıcaklığı dış hava sıcaklığından 10,15 ve
20 oC fazla olduğu, yoğuşturucu ve buharlaştırıcıdaki basınç kayıplarının olduğu kabul edilmiştir.
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan ısı pompasının saatlik soğutma yükü, kompresörün
izentropik verimi, kompresör güç ihtiyacı, soğutma tesir katsayısı soğutucu akışkanlar R-134a, R-410a
veya R-407c için hesaplanarak maksimum soğutma yükünün olduğu gün boyunca değerlendirilmiştir

2. SOĞUTMA YÜKÜ HESAP YÖNTEMİ
Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirmek ve orada
muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine soğutma denir. Şekil 1’de ideal buhar sıkıştırmalı
çevrimin T-s ve P-h diyagramı ve çevrim elemanları görülmektedir. Burada 4–1 arasında Q L ısısı
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soğutulacak olan iç ortamdan çekilmekte ve Q H ısısı dış ortama verilmektedir. Bu sırada çevrim
gerçekleşmesi için sistem üzerinde W komp işi yapılmaktadır. 2 ve 4 noktaları yoğuşturucu ve
buharlaştırıcıya giriş sıcaklıklarını göstermektedir. 2s, 3’ ve 1’ noktaları ise tersinmezlik ve basınç
kayıplarından dolayı oluşan kayıpları temsil etmektedir.

Şekil 1. Gerçek Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Çevrimin T-s ve P-h Diyagramı ve Çevrim Elemanları [14]
Şekil 2.’de İzmir ilinde bulunan ve soğutma yükü hesaplanan mimarı yapı görülmektedir. Örnek olarak
seçilen bu yapı tek katlı müstakil bir bina olarak 150 m2 alana sahip olup oda alanları şekil üzerinde
görülmektedir.

Şekil 2. Seçilen Örnek Mimari Yapı
2.1 Işınım Zaman Serileri Metodu
Soğutma yükü direkt olarak sabit bölge sıcaklığı kabul edilerek hesaplanır. Yapının enerji depolaması
ve yayması önceden belirlenmiş bölge cevabı ile tahmin edilebilir. Duvarlardan iletimle olan ısı
geçişlerinde periyodik tepki faktörünün bilinmesi gerekir. Periyodik tepki faktörü periyodik girişler için
24 faktörden oluşan tekil darbelerdir (single pulses). Işınım zaman serileri 24 ışınım zaman faktörünü
içerir. Soğutma yükündeki ışınım oranlarını belirlemek için türetilirler. Şekil 3’de ışınım zaman serileri
metodunun hesaplama akış şeması görülmektedir.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1236 _______

Şekil 3. Işınım Zaman Serisi Metodu [15]
Bu metot aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.
a) Işınımdan dolayı pencerelerden iletimle olan ısı kazancı
.

(W)

qTSHG  ASL  SC  TSHGFsunlit  Ashade SC TSHGFshade

(1)

Burada, TSHGF iletimle olan ısı kazanç faktörünü (sunlit, güneş alan yüzeyi, shade, gölge oluşan
yüzeyi ), SC gölgeleme katsayısını, A SL (m2) ise pencere alanını göstermektedir.
b)Işınımdan dolayı pencerelerde yutulan ısı kazancı
.

q ASHG  ( ASL SC  ASHGFsunlit  Ashade  SC  ASHGFshade )  N i

(W)

(2)

Eşitlikte ASHGF yutma ısı kazanç faktörünü (sunlit, güneş alan yüzeyi, shade, gölge oluşan yüzeyi ),
SC gölgeleme katsayısını, N i yutulan ısı kazancının içeriye giren oranını göstermektedir.
c) İletim ile olan ısı transferi hesaplamaları
İletim ile olan ısı kazancı her duvar ve çatı için her saat için bir tepki faktörü kullanılarak hesaplanır.
Tepki faktörleri ile ilgili tablolar Spitler [15], kaynağında verilmiş olup, formülasyonu aşağıdaki gibidir.
.

23

q iletim, j  Aj   YPn  (te, j  n  trc )

(W)

(3)

n 0

Burada q iletim j saatlik iletimle olan ısı kazancını (W), A j yüzey alanını (m2) , Y Pn n’inci tepki faktörünü,
t e,j-n n saat önceki güneşli hava sıcaklığını (0C) ve t rc ise sabit kabul edilen oda sıcaklığını (0C)
göstermektedir.
d) İletim ile olan ısı kazancı pencereler için aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.
.

q iletim , pen  Apen  U pen  (te, j  trc )

(W)

(4)

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1237 _______

Burada q iletim,pen pencereden iletimle olan ısı kazancı (W), A pen yüzey alanını (m2), U Pen ısı iletim
katsayısını(W/m2 0C), t e,j güneşli hava sıcaklığını (0C) ve t rc ise sabit kabul edilen oda sıcaklığını (0C)
göstermektedir.
e) Aydınlatmadan oluşan ısı kazancı
Aydınlatmadan oluşan ısı kazancı aydınlatma gereken saatler için m2 üzerine düşen aydınlatma
miktarı olarak alınır. Aydınlatma olan yüzeylere m2 üzerine 20 W aydınlatma olduğu ve kullanma
faktörü gün içinde 0.15 olduğu kabul edilmiştir. Yapılan hesaplamalarda aydınlatma miktarı 3 W/m2
olarak alınmıştır.
f) İnsanlardan olan ısı kazancı
İnsanlardan olan ısı kazancı duyulur ve gizli ısı olarak dikkate alınır. Gizli ısı direkt soğutma yükü
olarak alınır. Fakat duyulur ısı ışınım ve taşınım olarak ayrıldığı kabul edilir. Aktivite durumuna bağlı
olarak duyulur ısı 73 W, gizli ısı 59 W olarak alınmıştır.
g) Cihazlardan olan ısı kazancı
Cihazlardan gelen ısı kazancı cihazın yükü ile kullanım faktörüne bağlı olarak gün boyunca maksimum
13.2 W/m2 olarak alınmıştır. Bu değerler cihazların günlük kullanım saatleri dikkate alınarak
hesaplanmıştır. Her cihaz için bir kullanım faktörü tanımlanmıştır. Bu faktör cihazın gün içinde kullanım
oranını belirtmektedir ve kullanım saatinin 1 gün için 24 saate oranıdır.
h) Enfiltrasyon ile olan ısı kazancı
Enfiltrasyon ile olan ısı kazancı sızıntı hava debisi, dış sıcaklık ve iç sıcaklık farkına bağlı aşağıdaki
formül ile hesaplanır. Rüzgâr hızına bağlı olarak Arslan ve Önen tarafından verilen pencerelerden ve
kapılardan sızan hava “çatlak yöntemine” göre sızıntı oluşturan havanın hacimsel debisi yapıya uygun
olarak belirlenmiştir. [16]
.

Qe  V    C p  (Td  Ti )

(W)

(5)



Bu denklemde Q e enflitrasyon ile olan ısı kazancı (W), V hacimsel debiyi (m3/h), C P özgül ısıyı, 
havanın yoğunluğunu (kg/m3), T d dış hava sıcaklığını (0C) ve T i ise iç ortam sıcaklığını (0C)
göstermektedir. Hacimsel debi gün boyunca değişen rüzgâr hızına bağlı olarak hesaplanmıştır.
i) Işınım kısımlarının soğutma yüküne dönüştürülmesi
Işınım kısımlarının soğutma yüküne çevrilmesi için ışınım zaman faktörleri kullanılır. Aşağıdaki formül
ile ışınımla oluşan ısı kazançları soğutma yüküne çevrilir.

Q  r0  q  r1  q   r2  q  2  r3  q 3  ....  r23  q  23

(W)

(6)

Bu denklemde r 0 ,r 1 ,..r 23 ışınım zaman faktörünü, q Wsaatlik soğutma yükünü göstermektedir.
j) Soğutma Yüklerinin Toplanması
Taşınım ve ışınımdan oluşan soğutma yükleri toplanarak örnek yapının toplam soğutma yükü
hesaplanır.
2.2 Soğutma Çevrimi Hesaplamaları
Soğutma sisteminin gerçek buhar sıkıştırmalı çevrime göre çalıştığı kabul edilmiştir. İzmir ili için
meteorolojik veriler kullanılarak, hava kaynaklı (hava-hava) ısı pompası hesaplamasında, R-134a, RSoğutma Teknolojileri Sempozyumu
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407c ve R-410a soğutucu akışkanlar kullanılmıştır. Buharlaştırıcı sıcaklığı -5°C, 0°C ve 5°C ve
yoğuşturucu sıcaklığı ise dış ortam sıcaklığından 10°C,15°C ve 20°C fazla alınmıştır. Kompresörün
izentropik verimi Brunin vd. [17] yaptığı çalışmada kullandığı Eş.(9) kullanılarak hesaplanmıştır.
Ayrıca, hesaplamalarda 5°C aşırı ısıtma, 5 °C aşırı soğutma olduğu, buharlaştırıcıdaki ve
yoğuşturucudaki basınç kayıpları için tablo 1’deki eşitlikler kullanılmıştır.
Gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde basınç kayıpları akışkan-cidar sürtünmesi ve
akışkanın ısı değiştiricisi içerisinde ilerlerken maruz kaldığı ivmelenmelerden dolayı olmaktadır.
Dossat, buharlaştırıcı ve yoğuşturucudaki basınç kayıplarının 10-30 kPa (0.5-1 K) olduğunu belirtmiştir
[18]. Bu değerlere göre basınç kayıpları için aşağıdaki yaklaşım bu çalışmada uygulanmıştır. Soğutma
yüküne bağlı olarak buharlaştırıcı ve yoğuşturucu için basınç düşümleri aşağıdaki gibi alınmıştır.
Tablo 1. Basınç düşümü varsayımları.
1
2
ΔT yoğuşturucu (°C)
ΔT buharlaştırıcı (°C)
Soğutma Yükü Q L (W)
Q L <3000
T 3’ =T 3 -0.5
T 1’ =T 1 -(0.5-(0.5/STK))
3000≤Q L ≤9000
T 3’ =T 3 -0.75
T 1’ =T 1 -(0.75-(0.75/STK))
Q L >9000
T 3’ =T 3 -1.0
T 1’ =T 1 -(1.0-(1.0/STK))
1
ΔT yoğuşturucu : Yoğuşturucudaki basınç kaybından dolayı olan sıcaklık düşüş değeri
2
ΔT buharlaştırıcı : Buharlaştırıcıdaki basınç kaybından dolayı olan sıcaklık düşüş değeri.

Hesaplamalarda kullanılan soğutucu akışkanların fiziksel özellikleri EES (Engineering Equation
Solver) programından elde edilmiş ve MATLAB programlama dilinde geliştirilen program kullanılarak
soğutma yükleri soğutma sezonu boyunca hesaplanmıştır [19]. Soğutma tesir katsayısı STK,
kompresörün ihtiyaç duyduğu güç W komp (W) ve izentropik verim  s değerleri aşağıdaki eşitliklerden
hesaplanmıştır.

STK 

QL

(7)

W komp

Wkomp  QL

(8)

STK

 s  0.874  0.0135. PY PB

(9)

Burada, P Y ve P B yoğuşturucu ve buharlaştırıcı basınçlarını göstermektedir.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Şekil 4’de Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden İzmir ili için temin edilen 1997–2008 yılları
arasındaki çevre sıcaklığı ve güneş ışınımı datalarının yıl boyunca saatlik ortalamalarının değişimi
verilmiştir. Şekil 5’de soğutma yükünün maksimum olduğu gündeki sıcaklık ve ışınım değerlerinin
saatlik değişimi verilmiştir. Gün içerisinde maksimum sıcaklık değeri 34.27 oC, maksimum ışınım
değeri ise 868 W/m2’dir. Güneş Işınımı grafiğinde ise güneşin doğuşuyla ışınım değerleri artmakta ve
maksimum değerine saat 13:00’da ulaşmaktadır. Maksimum ışınım değerinin oluştuğu gün ve değeri
ise 148. gün (28 Mayıs) 918 W/m2 olarak bulunmuştur. HVAC hesaplamalarında İzmir ili için projelerde
kullanılan yaz kuru termometre sıcaklığı 37ºC olarak kullanılmakta olup son 10 yıllık ortalaması
hesaplanan değere göre düşüktür. Ancak, 10 yıllık maksimum değerlerin değişimi 216. günde 30.339.5 ºC aralığında olmuştur.
Şekil 6.’da İzmir ilinde seçilen örnek bir yapının soğutma sezonu (1 Mayıs–30 Eylül) boyunca saatlik
soğutma yükünün değişimi görülmektedir. Soğutma yükünün Temmuz ve Ağustos aylarında
maksimum değere ulaştığı görülmektedir. Soğutma sezonu boyunca maksimum soğutma yükü 209.
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günde 182.1 kWh/gün olarak hesaplanmıştır. Grafik görülen çalkantılı değişim dinamik bir değişimin
olduğunu açıkça göstermektedir. Soğutma sistem kapasiteleri maksimum soğutma yükünü
karşılayacak şekilde tasarlanır ve sistem elemanları seçilir. Ancak soğutma makinelerinin bu şekilde
çalışması enerji israfına neden olacağı için cihazlar otomatik kontrollü olarak gün boyunca değişen
yükü karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.

a

b

Şekil 4. İzmir İli İçin (a) Çevre Sıcaklığı ve (b) Güneş Işınımı Değerlerinin Saatlik Değişimi.

Şekil 5. Maksimum Soğutma Yükünün Oluştuğu Gündeki Sıcaklık ve Işınım Değerleri Değişimi

Şekil 6. Soğutma Yükünün Soğutma Sezonu Boyunca Değişimi
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Şekil 7’de İzmir ilinde seçilen örnek yapı için maksimum soğutma yükünün oluştuğu 28 Temmuz
(209.gün) günündeki saatlik soğutma yükü değişimi verilmiştir. Soğutma yükü saat 14:00’de 13.02 kW
olarak maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Gün boyunca toplam soğutma yükü ise 182.1 kWh/gün
olarak hesaplanmıştır. Saatlik ortalama soğutma yükü ise 7.58 kWh’dir. Şekil incelendiğinde soğutma
yükünün gün boyunca öğle saatlerinde arttığı, akşam ve gece saatlerinde ise azaldığı görülmektedir.
Gün boyunca öğle saatlerine doğru sıcaklığın artıyor olması sıcaklığın soğutma yüküne etki ettiği de
ifade edilebilir.

Şekil 7. Maksimum Soğutma Yükünün Oluştuğu Gündeki (28 Temmuz–209.Gün) Soğutma Yükünün
Değişimi
Şekil 8’de ısı pompası sisteminin kompresörünün izentropik veriminin saatlik değişimleri verilmiştir. En
iyi değerlerin R-410a akışkanı kullanan sistemde olduğu görülmektedir. R-134a ve R-407c
akışkanlarını kullanan sistemlerde izentropik verimlerin birbirine yakın olduğu görülmektedir. En düşük
izentropik verim R-134a akışkanı kullanan sistemde T b = -5 oC ve T y =T dış +20 oC olduğu durumda 0.79
olarak hesaplanmıştır. En yüksek izentropik verim T b = 5 oC ve T y =T dış +10 oC durumunda 0.84 olarak
hesaplanmıştır. Siyah çizgi ile gösterilen değerler ortalama değerleri göstermektedir. Ortalama
değerler R-134a akışkanı kullanan sistemde 0.81 ve 0.82 değerleri arasında değişmektedir. R-410a
akışkanı kullanan sistemde ise 0.82 ile 0.83 değerleri arasında değişmektedir. R-407c akışkanı için ise
0.81 ile 0.83 değerleri arasında değişmektedir.
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Şekil 8. Her Üç Soğutucu Akışkanı Kullanan Isı Pompası Sisteminin Tüm Durumlardaki Kompresörün
İzentropik Veriminin Saatlik Olarak Değişimi ( 28 Temmuz Günü)
Şekil 9’da her R-134a soğutucu akışkanın kullanıldığı bir ısı pompası sisteminde kompresörün ihtiyaç
duyduğu enerji ve sistemin STK değerleri görülmektedir. Buharlaştırıcı sıcaklığı -5oC, 0 oC ve 5 oC ve
yoğuşturucu sıcaklıkları dış hava sıcaklıklarından 10 oC, 15 oC, 20 oC fazla olduğu durumlar
gösterilmiştir. Isı pompasının kompresörü T b = 5 oC ve T y =T dış +10 oC olduğu durumda enerji
gereksinimi en düşüktür. Bu durumda gün boyunca kompresörün gereksinim duyduğu enerji 33.0
kWh/gün olmaktadır. En yüksek STK değeri aynı durumda gün içinde saat 06:00’da 6.84 olarak
gerçekleşmektedir.
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Şekil 9. R-134a Akışkanı Kullanan Çevrimde Kompresör Gücünün ve STK Değerlerinin Değişimi ( 28
Temmuz Günü)
Şekil 10’da R-410a soğutucu akışkanı kullanan ısı pompası sisteminde kompresörün ihtiyaç duyduğu
enerji ve sistemin STK değerleri görülmektedir. Buharlaştırıcı sıcaklığı -5oC, 0 oC ve 5 oC ve
yoğuşturucu sıcaklıkları dış hava sıcaklıklarından 10 oC, 15 oC, 20 oC fazla olduğu durumlar
gösterilmiştir. Bu sistemde en yüksek STK değeri T b = 5 oC ve T y =T dış +10 oC olduğu durumda saat
06:00 ‘da 6.53 olarak hesaplanmıştır. Kompresörün gereksinim duyduğu en yüksek enerji ise 5.1 kWh
olarak T b = -5 oC ve T y =T dış +20 oC olduğu durumda bulunmuştur. En düşük enerji değeri ise T b = 5 oC
ve T y =T dış +10oC olduğu durumda 0.5 kWh olarak bulunmuştur. En düşük günlük toplam kompresör
enerjisi ise T b = 5 oC ve T y =T dış +10oC durumunda 41.7 kWh/gün olarak bulunmuştur.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1243 _______

Şekil 10. R-410a Akışkanı Kullanan Çevrimde Kompresör Gücünün ve STK Değerlerinin Değişimi (28
Temmuz Günü)
Benzer şekilde şekil 11’de R-407c soğutucu akışkanı kullanan ısı pompası sisteminde kompresörün
ihtiyaç duyduğu enerji ve sistemin STK değerleri görülmektedir. Buharlaştırıcı sıcaklığı -5oC, 0 oC ve 5
o
C ve yoğuşturucu sıcaklıkları dış hava sıcaklıklarından 10 oC, 15 oC, 20 oC fazla olduğu durumlar
gösterilmiştir. Bu sistemde en yüksek STK değeri T b = 5 oC ve T y =T dış +10 oC olduğu durumda saat
06:00 ‘da 6.17 olarak hesaplanmıştır. Kompresörün gereksinim duyduğu en yüksek enerji ise 5.5 kWh
olarak T b = -5 oC ve T y =T dış +20 oC olduğu durumda bulunmuştur. En düşük enerji değeri ise T b = 5 oC
ve T y =T dış +10oC olduğu durumda 0.5 kWh olarak bulunmuştur. En düşük günlük toplam kompresör
enerjisi ise T b = 5 oC ve T y =T dış +10oC durumunda 36.9 kWh/gün olarak bulunmuştur.
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Şekil 11. R-407c Akışkanı Kullanıldığı Varsayılan Çevrimde Kompresör Gücünün ve STK Değerlerinin
Değişimi ( 28 Temmuz Günü)

SONUÇ
Bu çalışmada İzmir ilinde bulunan örnek bir yapının soğutma yükü Işınım Zaman Serileri metodu
uygulanarak hesaplanmıştır. Devlet Meteoroloji işlerinden alınan 1997–2008 yılları arası güneş ışınımı
ve sıcaklık verileri bu metodun uygulanmasında kullanılmıştır. Soğutma sezonu boyunca (1 Mayıs–30
Eylül) örnek yapının soğutma yükü incelenmiştir. Maksimum soğutma yükünün olduğu gün 209.gün
olarak belirlenmiş ve bu günde toplam 182.1 kWh/gün soğutma yükü olduğu hesaplanmıştır. Bu gün
için ısı pompası çevrim hesaplamaları yapılmıştır. Bu hesaplamalarda kompresörün gereksinim
duyduğu enerji (W komp ), soğutma tesir katsayısı (STK) ve kompresör izentropik verimi belirlenmiştir.
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Kompresörün gereksinim duyduğu en düşük enerji R-134a akışkanı kullanan sistemde T b = 5 oC ve
T y =T dış +10 oC durumunda 33.0 kWh/gün olarak belirlenmiştir. En yüksek STK değeri ise yine aynı
durumda 6.84 olarak hesaplanmıştır. Kompresörün gereksinim duyduğu en yüksek enerji R-407c
akışkanı kullanan sistemde T b = -5 oC ve T y =T dış +20 oC durumunda 70.2 kWh/gün olarak bulunmuştur.
En düşük STK değeri ise yine bu durumda 2.3 olarak bulunmuştur.
Ayrıca kompresörün izentropik verimleri incelenmiş ve ortalama değerler R-134a akışkanı kullanan
sistemde 0.81 ve 0.82 değerleri arasında, R–410 akışkanı kullanan sistemde ise 0.82 ile 0.83
değerleri arasında ve R-407c akışkanı için ise 0.81 ile 0.83 değerleri arasında değiştiği belirlenmiştir.
Bu çalışmada en iyi STK değerlerinin R-134a akışkanı kullanan sistem olduğu bunun yanı sıra en iyi
izentropik verim değerleri R–410 akışkanı kullanan sistemde olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca yapılan çalışmadan da anlaşıldığı üzere soğutma yükü hesaplamalarında gün ve sezon
boyunca oluşan değişikler bu sistemlerde otomatik kontrol sistemlerinin kullanım zorunluluğunu ve
enerji tasarrufunun önemini açıkça göstermektedir.
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taşıt klima sistemleri konularında çalışmaktadır.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

TESKON 2011 SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

PARÇACIK GÖRÜNTÜLEMELİ HIZ ÖLÇÜMÜ YÖNTEMİ:
SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTESİ ÖRNEĞİ

ZİYA HAKTAN KARADENİZ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DİLEK KUMLUTAŞ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ÖZGÜN ÖZER
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1251 _______

PARÇACIK GÖRÜNTÜLEMELİ HIZ ÖLÇÜMÜ YÖNTEMİ:
SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTESİ ÖRNEĞİ
Ziya Haktan KARADENİZ
Dilek KUMLUTAŞ
Özgün ÖZER

ÖZET
Ev ve ofis kullanımı gün geçtikçe artan split klimaların, enerji verimliliği ve konfor açısından ayrıntılı
olarak incelenmesi gerekmektedir. Split klima iç ünitelerinde hava akışını sağlayan teğetsel fanlar,
karmaşık akış yapıları nedeniyle kontrolü zor akış şartları oluşturmaktadır. Fan yuvası ve klimanın dış
kabuk tasarımı da bu akış üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve uygun tasarımı yapabilmek için
ayrıntılı olarak incelenmeleri gerekir. Akışa müdahalesiz bir alansal hız ölçüm yöntemi olan Parçacık
Görüntülemeli Hız Ölçümü (PGHÖ), birçok dalda akışın incelenmesi, çözümlenmesi, sayısal
metotların doğrulanması ve sistemlerin optimize edilmesi için önemli bir araç olarak ön plana
çıkmaktadır. İklimlendirme sanayinde ve ev aletleri üretiminde de taşınımla ısı transferi ve akış
başarımını en üst seviyeye çıkarabilmek için etkin bir araç olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Bu
çalışmada düzlem içi üç boyutlu PGHÖ yöntemi tanıtılarak, split klima iç ünitesinin çıkış ağzındaki akış
incelemesinde kullanımı sunulmuştur. Cihazın tasarımı gereği iki boyutlu düzlemsel bir jet akışı
oluşturması beklenmektedir. Ancak, farklı kesitlerde yapılan ölçümlerde, cihazın yan duvarının jet akışı
üzerinde farklılıklar yarattığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Parçacık görüntülemeli hız ölçümü (PGHÖ), Split klima iç ünitesi

ABSTRACT
Split air conditioners as an everyday household or office appliances became more and more popular
for small scale air conditioning demands. Cross flow fans (CFF), which drive the flow inside a split air
conditioner, produce complicated flow conditions inside the device. Also design of the fan casing and
device components directly affects the flow conditions. Therefore the effect of these parameters must
be investigated carefully for an efficient air conditioner system. Particle Image Velocimetry (PIV)
method is a nonintrusive whole field velocity measurement technique which is increasingly used for
the investigation of flow systems and together with Computational Fluid Dynamics (CFD) analyses. It
has an important potential for being used within Research and Development divisions of the
companies which deal with the design and optimization of air conditioning systems and household
appliances. In this study, stereo PIV method is overviewed and application of this method on
visualizing the flow at the outflow section of a split air conditioner indoor unit is presented. It is
expected that the device produces a planar jet flow at the outlet section. However, it is shown that
there is an effect of the side walls of the device on this jet flow.
Key Words: Particle image velocimetry (PIV), Split air conditioner indoor unit
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1. GİRİŞ
Günümüzde akışın bulunduğu sistemlerin tasarımında; sadece birkaç parametrenin incelenmesi, bu
çalışmaya bağlı olarak çok sayıda prototip üretilerek bunların belirli noktalarında yapılan deney
sonuçlarına göre içlerinden en iyisinin seçilmesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu yöntem
kesin sonuç vermeyen, göreceli yavaş ve kısıtlı başarı getiren bir tasarım yöntemidir. Yüksek enerji
verimliliğinde tasarımların hayata geçmesi için tüm sistemdeki akışın yapısı konusunda bilgi sahibi
olunması ve tüm akış bileşenlerinin uygun şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PGHÖ) (Particle Image Velocimetry, PIV) yöntemi akışa
müdahalesiz bir alansal hız ölçüm yöntemidir. Birçok dalda akışın incelenmesi, çözümlenmesi, sayısal
metotların doğrulanması ve sistemlerin optimize edilmesi için önemli bir araç olarak ön plana
çıkmaktadır. Soğutma sanayinde ve ev aletleri üretiminde de taşınımla ısı transferi ve akış başarımını
en üst seviyeye çıkarabilmek için etkin bir araç olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Son yıllarda
sanayide Ar-Ge birimlerinde kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.
Uygun parçacık kullanımıyla akışı bozucu etkilerin en aza indirgenmesi bu yöntemin rakiplerine göre
en önemli üstünlüğüdür. Akışa müdahalesiz bir diğer yöntem olan Lazer Dopler Hız Ölçümü'nden
(LDHÖ) (Lazer Doppler Anemometry, LDA) farkı ise ilgilenilen alanın tümünün aynı anda
incelenebilmesidir. Bu durum hem zamana bağlı ölçümlerde hem de akış karakterinin
gözlemlenmesinde PGHÖ’nü avantajlı bir duruma getirir. Özellikle sonuçları verme şekilleri çok
benzediğinden Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) (Computational Fluid Dynamics, CFD)
çözümlemelerinin sonuçlarının doğruluğunu denetlemek için çok iyi bir araçtır. Sistemin tümü aynı
anda incelenemese bile, sistem bileşenlerinin çalışma ortamlarında geniş alanlarda incelenmesi
deneylerin HAD ile karşılaştırılmasını kolaylaştırmaktadır.
PGHÖ yöntemi bu isimle literatürde ilk kez 1984 yılında yer almıştır ve gelişimi devam etmektedir
[1,2,3]. Akış içerisine salınan parçacıkların bir ışık düzleminden geçerken üst üste iki kere
görüntülenmesi ve bu görüntülerden elde edilen parçacık yönelimleri kullanılarak hız vektör alanının
elde edilmesi ilkesine dayanır. Öncelikle dış akış sorunları için kullanılmaya başlanan bu yöntem,
teknolojiyle paralel şekilde gelişerek, günümüzde türbülans yoğunluğu yüksek dış ve iç akışlar, jet
akışları gibi karmaşık akış sorunlarının çözülmesinde kullanılır hale gelmiştir [4,5].
PGHÖ’ne, bir ölçüm aracı gibi yaklaşmaktan çok, bir deney düzeneği olarak yaklaşılmalıdır. Ölçülmek
istenen sistem değiştikçe, iki PGHÖ deney düzeneği her ne kadar temel bileşenleri değişmese de bir
birinden oldukça farklı bir hale gelebilir. PGHÖ deney sistemlerinin gelişimi günümüzde halen
sürmektedir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen çeşitli çalıştaylar (workshop) düzenlenmektedir. Bu
çalıştaylardan ikincisinin çalışma konularından biri de PGHÖ’nün ev aletlerinde kullanılmasıdır.
Çalıştay kapsamında paylaşılan çalışmaların derlemesi Tomasini ve diğerleri tarafından 2008 yılında
yayınlanmıştır [6] ve sonuç olarak PGHÖ'nün ev aletlerinde kullanımının hem tasarım hem de
geliştirilme süreçleri üzerinde önemli etkilerinin olacağı vurgulanmıştır.
Split klimalarla ilgili olarak yapılan literatür araştırmasında; iç ünitelerin akış ve gürültü açısından
incelendiği sayısal ve deneysel çalışmaların olduğu, ancak PGHÖ yöntemi kullanılarak herhangi bir
inceleme yapılmadığı görülmüştür. Split klima dış ünitesi ile ilgili olarak J. H. Yoon ve S. j. Lee [7]
tarafından yapılan çalışmada, dış ünitede kullanılan eksenel fanın arkasındaki akışı PGHÖ yöntemiyle
üç boyutlu olarak incelenmiş ve kanatlar etrafında oluşan girdapların yerleri belirlenmiştir. Elde edilen
sonuçların tasarım sürecinde sayısal çözümlemelerin doğrulanmasında kullanılabileceği tespiti
yapılmıştır.
Bu çalışmada da PGHÖ yöntemi tanıtılarak, sistemin bileşenleri ve uygulaması sırasında dikkat
edilmesi gereken noktalar açıklanmıştır. Split klima iç ünitesinin çıkış ağzındaki akış incelemesi örneği
üzerinden, bu yöntemin akış sistemlerinin incelenmesindeki başarısı ortaya konulmuştur.
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2. PGHÖ BİLEŞENLERİ
PGHÖ yöntemi, ileri teknoloji ürünü hassas optik bileşenlerin bir araya getirilerek, eşgüdüm içerisinde
çalıştırılmasını gerektirir. Bu nedenle bileşenler özenle seçilmelidir. Ancak, doğru şekilde kurulmayan
bir PGHÖ sistemi, bileşenleri ne kadar kaliteli olursa olsun doğru sonuç vermeyecektir. Bu nedenle,
kurulum çalışmalarına da en az seçim sırasındaki kadar özen gösterilmelidir. Özellikle, çift kamera ile
yapılan düzlem içi üç boyutlu PGHÖ yönteminin kullanıldığı durumda sistemin kurulumu oldukça
dikkatli yapılmalıdır.
Parçacıkların eklenmiş olduğu akışkan, deney düzeneği boyunca ilerleyerek gözlem bölgesinden
geçmeye başlar. Gözlem bölgesi, lazer kullanılarak çok kısa aralıklarla en az iki kez aydınlatılır. Lazer
ile eş zamanlı olarak çalışan kameralar taneciklerin görüntüsünü yakalar ve elde edilen görüntü çiftleri
daha sonra bilgisayarda işlenerek hız vektörleri elde edilir.
2.1 Çift Atımlı ND: YAG Lazer
Akışla birlikte hareket eden çok küçük yansıtma yüzeyine sahip parçacıkların kısa süreli çekimde
görüntülenebilmeleri için, yeteri kadar ışığın kameraların ışık algılayıcı yüzeylerine ulaştırılması
gerekmektedir. Süreyi uzatmak, tanecik gruplarının ardışık görüntülerde eşleştirilmesini zorlaştırır,
hatta imkansız hale getirir. Ayrıca, akış hızlandıkça ve tanecikler küçüldükçe yansıtılan ışık miktarı
azalmaktadır. Bu nedenle ışık şiddetini artırmak gerekmektedir. Bunun yanında, yüksek aydınlatma
kapasitesine sahip ışığın bir ışın demeti olarak ortam içerisinde saçılmadan yol alması ve düzlem hale
getirilebilmesi gerekmektedir. Standart ışık kaynakları, ışığı her yönde dağıttıklarından ihtiyaç duyulan
ışık miktarı, ancak düşük hızlı akışlar ve büyük tanecikler için yeterli miktara ulaşır. Halojen lambaların
kullanıldığı bu tip uygulamalar günümüzde pek kullanılmamaktadır. Bunun yerine, lazerler PGHÖ
uygulamaları sırasında kameranın görüntü alabilmesi için ihtiyaç duyulan şiddetli aydınlatmayı ve
istenilen optik özellikleri sağlamaktadır.
Lazerler genellikle isimlerini içlerinde ışınımı sağlayan maddeden alırlar ve Helyum-neon, bakırbuharı, argon-iyonu, yarı iletken, yakut, neodym-YLF, ND: YAG lazerleri PGHÖ uygulamalarında
kullanılan çeşitli lazerlerdir. Bu çalışmada kullanılan ışık kaynağı; günümüzde PGHÖ uygulamalarında
en sık kullanılan lazer türü olan ve ışın yayan madde olarak "Neodymium-Doped Yttrium Aluminium
Garnet" kristali kullanan ND: YAG lazerdir. Lazer salınımını oluşturan madde (yttrium aluminium
garnet) katı olduğu için, katı hal lazeri olarak sınıflandırılmaktadır. Kullanım sırasında lazer kristalinin
sıcaklığının ya da kimyasal durumunun değişimi, lazerin ışın kalitesini düşürebilir. PGHÖ gibi yüksek
frekanslı ve enerjili lazer ihtiyacı olan bir uygulamada, bu lazerlerin tercih edilmelerinin nedeni; iyi
termal ve kimyasal özelliklere sahip olmalarıdır.
ND: YAG lazerin ürettiği ışığın dalga boyu 1064 nm’dir. Bu ışık normalde kızıl ötesi aralıkta kalmakta
ve görülememektedir. Ancak, çift osilatör sistemi sayesinde bu dalga boyu 532 nm’lik iki ayrı dalga
şeklinde gönderilerek ışık görülür hale gelir. Bu özellik, yüksek hızlarda akışın bulunduğu kesitlerde
görüntü çifti elde etmek için çok önemlidir. Bu çift atım kabiliyeti olmadan, sürekli aydınlatma yapan
lazerler ile de PGHÖ uygulamaları yapılabilir, ancak yüksek aydınlatma ve dolayısıyla yüksek enerji
ihtiyacı nedeniyle çok yüksek çalışma maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, sürekli çalışma sırasında
lazerin soğutulması da daha zordur. Lazerlerin çift atım kabiliyeti ve bilgisayar teknolojisindeki
ilerlemeler, PGHÖ sistemlerinin yaygınlaşmasında ve ilerlemesinde temel itici unsurlardır.
2.2 Kameralar
Dijital kameralar; önüne ışığın düzenli şekilde girmesini sağlayan bir objektif takıldığında, içerisinde
bulunan ışığı kaydedecek hassas tabaka (Sensör) CCD (Charge Couple Device) ya da CMOS
(Complemantary Metal-Oxide Semi-Conductor) sayesinde görüntüyü kaydeden cihazlardır. Bu açıdan
bakıldığında, günlük hayatta kullanılan fotoğraf makineleri ile aynı prensiple çalışmasına rağmen,
PGHÖ'nde kullanılan kameraların fotoğraf tekniği açısından çok kısa poz süresi (yüksek enstantane)
ve yüksek ardışık çekim hızı gibi bazı üstün özellikleri vardır. Günümüz teknolojisi sayesinde 4 milyon
piksel ve üzeri çözünürlükte, binlerce görüntünün tek ölçümde kesintisiz olarak alınması mümkündür.
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Enstantane ve iki çekim arasındaki süre, PGHÖ görüntüsünün kaydında önemli bir yere sahiptir.
PGHÖ sisteminde kullanılan kameralar ile düzgün görüntü alabilmek için, fotoğraf makinalarında
olduğu gibi, enstantane ve ışık miktarı orantılı olarak ayarlanmalıdır. Fotoğrafta poz süresi; ışığı
kaydeden hassas tabakanın (Film ya da Sensör) ışığa maruz kaldığı süredir. Bu süre, fotoğrafa iki
şekilde etki eder. Sürenin uzunluğu, ışığın girdiği açıklığın (diyafram) boyutuna bağlı olarak hassas
tabakaya düşen ışık miktarını ayarlar, ayrıca ışığın filme düşme süresi boyunca sabit cisimler net,
hareket eden cisimler ise bulanık çıkarlar. Eğer fotoğraf, taneciklerin hızına göre gereğinden uzun bir
poz süresi ile kaydedilirse, tanecikler fotoğrafta hareketli görünecektir. Bu da görüntünün
çözümlenmesinde hatalı vektörler oluşmasına sebep olur.
Diğer bir önemli nokta da iki çekim arasındaki süredir. Ardışık iki görüntü arasındaki süre çok kısa
olursa, tanecikler bu sürede yeterli miktarda hareket edemez ve iki görüntü arasındaki fark belirgin
olmayacağı için hız vektörleri hesaplanamaz. Öte yandan iki çekim arası süre uzun olursa, birinci
fotoğraftaki taneciklerin bir kısmı (aşırı durumlarda ise hepsi) çekim alanını terk eder ve ikinci
fotoğrafta görüntülenemezler. Bu durumda, veri işleme sırasında iki fotoğraftaki tanecikler eşlenemez
ya da yanlış eşlenirler ve dolayısıyla hız vektörleri elde edilemez.
Bu bilgilerden yola çıkılarak, yüksek akış hızlarında taneciklerin PGHÖ yöntemine uygun
görüntülenebilmesi için çok yüksek hızlarda görüntü alınmalıdır. Ayrıca, verilerin sağlıklı olarak
işlenebilmesi için çok kısa bir süre içinde aynı hızda bir kare daha çekilmelidir. Normal bir kamera (ya
da fotoğraf makinesi) ile ancak 1/8000 s’lik poz süresinde ve 1/20 s ara ile çekimler yapılabilmektedir.
PGHÖ’de kullanılan kameralar ise hem 1/6250000 s gibi çok hızlı enstantanelerde çekim
yapabilmekte ve birinci karenin ardından nano-saniye mertebesinde bir süre bekledikten sonra aynı
özellikte ikinci bir kare görüntüyü daha kaydederek görüntü çiftleri oluşturabilmektedir.
2.3 Eş Zamanlayıcı (Zamanlama Kutusu-Synchronizer)
Bu cihaz, kamera ile lazerin eş zamanlı çalışmasını sağlamaktadır. Düzgün görüntü elde edebilmek
için; ışık miktarının ve ışığın kameralara alınma süresinin öneminin yanında, görüntü kaydının ve
aydınlatmanın aynı anda olması da gerekmektedir. Aksi durumda, fotoğraflar hiç aydınlatma olmamış
şekilde siyah çıkar ve tanecikler gözlemlenemez. Ancak, zamana bağlı ölçümlerin yapılmasında
kullanılan çok yüksek tekrar oranlarına sahip, örneğin 1000 Hz frekansta aydınlanma yapan ve yine
1000 FPS (Frame per Second) ile görüntü kaydeden bir kamera beraber kullanıldığında eş
zamanlayıcıya ihtiyaç duyulmaz. Bu ölçüde sık tekrarlarda, lazerin aydınlatması kameranın
enstantanesine göre daha uzun tutularak çekim anının ışıklı bir ana denk gelmesi sağlanır.
2.4 Parçacıklar ve Duman Üretici
Bu yöntemin kullanıldığı çoğu durumda akışın görüntülenebilmesi için dışarıdan taneciklendirme
gerekir. Taneciklendirme, ışığı yansıtma kabiliyeti yüksek parçacıkların akışa dahil edilmesi işlemidir.
Bu tanecikler, akışla birlikte hareket ederek akış bileşenlerinin görüntülenmesini ve çözümlenmesini
sağlarlar. Taneciklerin akışa mümkün olduğunca uyum sağlamaları ve yüksek ışık yansıtma
kabiliyetine sahip olmaları; bir deney düzeneğinin taneciklendirilmesi için seçilen tanecik türünün
sağlaması gereken önemli iki özelliktir.
Tanecikler, akışın karakteristiğini bozmayacak kadar küçük olmalıdır. Genellikle, ya sis adı verilen
küçük (μm’nin onda biri boyutlarında) taneciklerden oluşan duman ya da yine aynı boyutlarda olacak
şekilde püskürtülen yağ, taneciklendirme için kullanılır. Yağ, yansıtma oranının fazla olması nedeni ile
sise göre daha iyi sonuç verir ve daha düşük güçlü lazerlerle kullanılabilir. Ancak, aynı zamanda
çalışılan ortamı büyük ölçüde kirletmekte ve incelenen sisteme zarar verebilmektedir. Çok nadiren
akışın içinde kendiliğinden bulunan parçacıklar da PGHÖ için kullanılabilir.
Parçacıkların ışık yansıtma kabiliyeti, kullanılacak lazerin seçimi ile bire bir ilgilidir. İlgilenilen alanın
yeterince aydınlatılmış bir görüntüsünün elde edilemediği durumlarda, kullanılan parçacık türünü
değiştirmek, lazeri değiştirmeye göre oldukça ekonomik bir seçim olacaktır. Küçük parçacıkların
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yansıtma kabiliyeti; parçacığın büyüklüğünün, şeklinin, oryantasyonunun ve parçacıkların kırılma
indisinin ortamın kırılma indisine oranının bir fonksiyonudur.
Sıvıların ve gazların kırılma indisleri arasındaki fark incelendiğinde, havada bir parçacığın
aydınlatılması kolay, suda ise göreceli daha zor olduğu görülür ve bu nedenle sıvılarda çok daha
büyük parçacıklar (10–1000 μm) kullanılarak, yansıtma yüzeyinden gelen kazançla kırılma indisi
oranındaki kayıp telafi edilirken, gazlarda ise kırılma indisi oranı daha uygun olduğu için daha küçük
parçacıklar (0.5–10 μm) kullanılabilir. Bazı özel durumlarda gazlarda büyük, sıvılarda ise küçük
parçacıklar da tercih edilebilir.
Işık yansıtma kabiliyeti tek başına yeterli değildir. Parçacıkların boyutunun veya yoğunluğunun
gereğinden büyük olduğu durumda parçacıklar akışla uyumlu hareket etmeyecekler ve bu durumda
da, PGHÖ’de ölçülen hızın parçacıkların hızı olmasından ötürü, yanlış hız verisi elde edilmiş olacaktır.
Bu duruma, hız gecikmesi denir. Bu nedenle, sıvılarda kırılma indisi oranı ile ilgili sıkıntılar bulunsa da,
büyük parçacıkların yoğunluklarının ve boyutlarının sıvılara daha iyi uyum sağlaması nedeni ile
sıvılarda deney yapılması daha kolaydır. Gaz akışlarının incelenmesinde ise, her ne kadar kırılma
indisi oranında bir avantaj olsa da gazların akışına uyum sağlayacak parçacıklar çok küçük olduğu için
daha kuvvetli lazer ve görüntü yoğunluğu daha yüksek kameralarla daha iyi sonuç alınmaktadır. Bu
noktada parçacıkların boyut ve yoğunluğu; ışık yansıtabilme özelliğine göre daha ön plana
çıkmaktadır. Sonuç olarak, az yansıtma özelliği olan bir tanecik daha çok aydınlatılarak görülebilir hale
getirilebilir, ancak akışa uyum sağlamayan parçacıkla ölçülen hız ne olursa olsun yanlış sonuç
olacaktır.
Yanlış yoğunlukta parçacık seçiminin yarattığı bir diğer problem ise, dairesel akışın bulunduğu
ortamlarda santrifuj etkisi ile parçacıkların akışın belli bir bölgesine toplanmasıdır. Bu durumda, akışın
bir bölümünde incelenecek hiç parçacık yok iken diğer bölümünde ise istenilen parçacık görüntüleme
yoğunluğundan daha fazlasının yığılması nedeniyle inceleme yapılamaz. Farklı tanecik yoğunlukları
PGHÖ yöntemi ve benzer diğer akış inceleme yöntemlerinde kullanılabilir (Şekil 1).

Şekil 1. Tanecik Dağılım Görüntüleri [2]
(a) Düşük görüntüleme yoğunluğu: Parçacık Takibiyle Hız Ölçümü PTHÖ (Particle Tracing
Velocimetry, PTV) yönteminde kullanılır. Bu yöntemde bir parçacığın her iki görüntüde de
tanınması kolaydır. Bu nedenle parçacık hızının belirlenmesinde uygun bir yöntemdir. Fakat
tanecik yoğunluğunun az olması vektör yoğunluğunun da az olmasına neden olduğundan yapılan
ölçüm tüm akış alanını ayrıntılı bir şekilde ifade etmez.
(b) Orta görüntüleme yoğunluğu: Bu yoğunluk, PGHÖ sisteminin kullanılması için en uygun
yoğunluktur. Birinci görüntüdeki taneciklerin, ikinci görüntüde hangi tanecik olabileceği özel
korelasyon yöntemleri ile tahmin edilir. Öte yandan, taneciklerin sıklığı akışın incelenmesi için
yeterli dağılıma sahip olur.
(c) Yüksek Görüntüleme Yoğunluğu: Bu sistem, 19. yüzyılın başlarında kullanılan bir sistemdir.
Taneciklerin tanınması mümkün olmadığı için, akış alanlarının belirlenmesinde başarılı olsa da
taneciklerin hızlarının belirlenmesi mümkün değildir. Ancak nitel bilgi sağlayabilmektedir.
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Dolayısı ile yapılacak uygulamaya uygun tanecik türünün seçilmesinin yanı sıra, doğru miktarda
taneciğin akışa eklenmesi ile uygulamaya uygun tanecik yoğunluğunun sağlanması şarttır.
2.5 Bilgisayar ve Yazılım
Bir PGHÖ deneyinin ardından büyük miktarda veri (görüntü) elde edilir. Elde edilen görüntüler üstünde
yapılan çapraz korelasyon işlemi sayesinde, görüntüler üzerindeki tanecik grupları istatistiki olarak
tanımlanarak, iki aydınlanma süresi arasında yaptıkları yer değişikliği gözlemlenir. Böylece, yer
değiştirme ve geçen süre bilindiğinden hız vektör haritası elde edilmiş olunur. Sonuçların sağlıklı
değerlendirebilmesi için, bu işlemlerin tamamının bir bilgisayar sistemi tarafından yürütülmesi gerekir.
Bu noktada yüksek bilgisayar gücü ve iyi hazırlanmış yazılımlar, sonuçların hızlı yorumlanabilmesi için
önem taşır.
Hız vektörlerinin çıkarılması için önce ilk görüntü inceleme alanlarına bölünür. Bunun ardından ikinci
görüntü ile bir çapraz-korelasyon işlemi yapılır. Çapraz korelasyonun maksimum değeri bize birinci
görüntüdeki parçacık grubunun, ikinci görüntüde en çok hangi bölge ile uyum sağladığını ve buna göre
bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu bölgeyi verir. Taneciklerin ikinci fotoğrafta bulundukları bölge ile
birinci fotoğrafta bulundukları bölge arasındaki vektör, akışkanın yer değiştirme vektörüdür. İki kare
arasındaki çekim hızı bilindiği için, yer değiştirme vektörünün süreye bölümünden hız vektörü elde
edilir.

3. PGHÖ YÖNTEMİNİN SPLİT KLIMA İÇ ÜNITESİNE UYGULANMASI
Split klima iç ünitelerinde hava akışını sağlayan teğetsel fanlar, karmaşık akış yapıları nedeniyle
kontrolü zor akış şartları oluşturmaktadır. Fan yuvası ve klimanın dış kabuk tasarımı da bu akış
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, iç akışın incelenmesi en uygun tasarımı oluşturmak
için gerekli olmakla birlikte, çıkış ağzının incelenmesi akış sorunlarının tanımlanmasında ve yapılan
iyileştirmelerin sonuca ulaşıp ulaşmadığının saptanmasında önemlidir. Böylece iç kısmın
incelenmesine göre de daha hızlı sonuca ulaşılabilir.
PGHÖ deney sistemimiz kameralar, lazer, bağlantı ve kontrol elemanları, sis üreteci ve bilgisayar
bileşenlerinden oluşmaktadır. Temel bileşenlerin teknik özellikleri Tablo 1.’de verilmiştir. Deneyler
3480 x 6840 mm ölçülerinde dikdörtgen şeklinde bir odada yapılmaktadır. Split klima iç ünitesi odanın
uzun ekseni boyunca üfleyecek şekilde yerleştirilmiştir. Böylece akışın odayı çeviren duvarlardan en
az miktarda etkilenmesi hedeflenmiştir.
Tablo 1. Sistemin Bileşenleri
Bileşen Adı

Teknik Özellikler

Lazer

135mJ 15Fps çift atımlı ND:Yag Lazer

Kameralar ve Objektifler

Flow Sence Mark II, 4 MPx, kare sensörlü kamera. 50mm f 2 Zeiss
Lens Planar Macro

Bilgisayar

Dell T7500 İş istasyonu, 12 GB ram, Raid 0

Bağlantı Elemanları

Eş zamanlayıcı ve Özel Bağlantı Kabloları

Sis Üreteci

Safex Sis Üreteci

Kameraların, lazerin ve ölçüm yapılacak bölgenin hem birbirlerine göre, hem de oda içerisindeki
konumları, deney sonuçlarının düzgün olarak belirlenebilmesi için önemlidir. Kameralar ile lazer
düzleminin birbirlerine göre konumlarının tümden sistemin ya da sadece iç ünitenin yer değiştirme
işlemleri sırasında değişmemesi için, alüminyum profiller kullanılarak bu bileşenler birbirlerine
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bağlanmıştır. Böylece, profil boyutlarına bağlı olarak belli sınırlar içerisinde kameralar ve lazer
kaydırılabilirken, birbirlerine göre yerleşimleri değişmemektedir. İlk çalışma için kameralardan biri lazer
düzlemine dik bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu şekilde, bu kamera için lazer düzlemindeki tanecik
görüntülerinin netliği daha kolay sağlanmaktadır. İki kamera arasındaki açı ise 35° olarak seçilmiştir.
Lazer, kameralar ve iç ünitenin konumları Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Lazer, Kameralar ve İç Ünitenin Birbirlerine Göre Konumları ve Hedefin Yerleşimi
Yerleşim belirlendikten sonra, alınan görüntüleri doğru şekilde işleyebilmek için gerekli olan
kalibrasyon işlemi yapılmıştır. Kalibrasyon işleminde, düzlem içi üç boyutlu PGHÖ ölçümleri için
hazırlanmış, iki katmanlı, 95 x 75 mm ölçülerinde kalibrasyon hedefi kullanılmıştır. Şekil 3’de
görüldüğü gibi, hedef, ölçüm yapılması düşünülen bölgeye lazer düzleminde olacak şekilde hassas
olarak yerleştirilip kameralar hedefe netlenir. İki kameradan alınan hedef görüntüleri işlenerek,
kameraların yakaladığı görüntüyü oluşturan fotoğraf elemanlarının (piksel) fotoğrafı çekilen düzlemde
ne kadar büyüklükte bir alanı temsil ettiği ve dolayısıyla fotoğrafta görülen alanın boyutları bilgisayar
ortamına aktarılır (Şekil 3). Böylece akış içerisindeki tanecik kümelerinin, ardışık fotoğrafları arasında
ne kadar piksel yer değiştirdikleri verisi, gerçek yer değiştirmelerine dönüştürülerek, hız vektörlerinin
belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Şekil 3. Hedefin Kameralara Göre Konumu ve Kameraların Aldığı Görüntüler
Netleme ve kalibrasyon işlemi bir kere yapıldıktan sonra kameraların ve lazerin konumu
değiştirilmeden, sadece cihaz yatay olarak (sağa ya da sola) kaydırılarak cihazın tüm çıkış ağzı
boyunca görüntü almak mümkün olmaktadır. Split klima içerisindeki akışı oluşturan teğetsel fanın akış
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1258 _______

yapısı iki boyutludur. Sadece kenar bölgelerde cihazın duvarlarının etkisiyle akışın değişmesi
beklenmektedir. Bu nedenle cihazın farklı kesitlerindeki akışın görüntülenmesi için, akışın değişmesi
beklenen kenar bölgede iki tane ve genel akış yapısının sağlandığı orta bölgede bir tane olmak üzere
toplam 3 düzlemden ölçüm alınmıştır. İncelenen düzlemlerin yerleri Şekil 4'de gösterilmiştir. Belirlenen
bu düzlemler üzerinde 130x100 mm boyutlarında dikdörtgen şeklinde, cihazdan çıkan ana akışı
köşegeni boyunca gözlemleyebileceğimiz bir bölge incelenmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Klimanın Çıkış Ağzında İncelenen Bölgeler
Hız vektörlerini belirlemek için gerekli son adım ise akışın taneciklendirilmesidir. Bunun için sis
kullanılmıştır. Kullanılan sis üreteci, sıvı haldeki glikol su karışımından 1 µm’den küçük boyutlarda
yansıtıcı tanecikler oluşturmaktadır. Deney öncesi oda içerisine duman püskürtülerek içeride gerekli
yoğunlukta tanecik olması sağlanmaktadır. Yerel olarak incelenecek bölgeye sis sağlamak yerine
odanın tamamen sis ile doldurulması, sürekli olarak belli yoğunlukta sisin ortamda bulunmasını garanti
etmektedir. Bu taneciklerin lazer düzleminden geçen kısmının ardışık fotoğrafları çekilip işlenerek hız
vektör alanı oluşturulabilmektedir.

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Teğetsel fanın yapısı gereği, akış zamana bağlı olarak değişmektedir. Deneyler sırasında her bir kesit
için her bir kameradan iki yüzer görüntü alınarak incelemeler yapılmıştır. Şekil 5'de bu durumu
göstermek için aynı kesitte, ölçümün farklı anlarında alınan verilerden elde edilen iki boyutlu vektör
alanları verilmiştir. PGHÖ ile alınan anlık hız dağılımları incelendiğinde (Şekil 5) akışın çıkış ağzı
boyunca zamana bağlı olarak belli bir genlikte yükselen alçalan bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Bu
durumun tespiti ve gerekli tasarım önlemlerinin alınması hem konfor, hem de enerji verimliği açısından
klimanın iyileştirilmesine önemli bir katkı sağlamaktadır.
Akışın anlık değişimi ısıl ve akustik konfor açısından önemlidir. Ancak, farklı kesitlerde akışın
değişimini belirleyebilmek için sonuçların sadeleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sonuçların
yorumlanmasında, alınan iki yüzer görüntü çiftinden elde edilen iki yüz anlık vektör alanının ortalaması
kullanılmıştır. Bu şekilde akıştaki anlık dalgalanmalar elenerek, ana yapının ortaya çıkarılması
mümkün olmaktadır.
Cihazın 1, 2, 3 ve 4 numaralı kesitlerinden elde edilen sonuçlar sırasıyla Şekil 6, 7, 8 ve 9’da
verilmiştir. Bu kesitlerden 1 ve 2, kenar bölgede akışın bağıl olarak daha yavaş olduğu bölgede, 3 ve 4
ise orta kısımdaki asıl akış bölgesinde bulunmaktadırlar. Şekillerde verilen vektörler lazer düzlemi
içindeki iki boyutlu akışı gösterirken, renkler ise düzlem içi üçüncü boyuttaki akışı belirtmektedir.
Kırmızı tonlar sayfa düzleminden dışarı gelen akışı temsil ederken, mavi tonlar ise sayfa düzlemine
doğru olan akış bölgelerini göstermektedir.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1259 _______

Sonuçlar incelendiğinde (Şekil 6–9) cihazın çıkış ağzındaki ana akışın her bir kesitte köşegen boyunca
ilerlediği söylenebilir, ancak cihazın orta bölgesine doğru ana akış yükselerek incelenen alanın
köşegeni doğrultusuna gelmektedir. Teğetsel fanların oluşturduğu kesit boyunca değişmeyen
düzlemsel jet akışı, elde edilen sonuçlarda net olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, tasarım kısıtları
nedeniyle ideal durumdan yaşanan sapmalar da PGHÖ yöntemiyle incelenebilmektedir. Şekil 6'da
görüldüğü gibi cihazın kenarındaki akışın (1 numaralı kesit) ilgilenilen bölgenin sol alt tarafına
yönlendiği gözlemlenmektedir. Üçüncü boyutta ise hemen hemen hiç hareket yoktur (yeşil renkli
kısımlar), sadece akışın üst tarafında az miktarda düzlem dışı akış belirlenmiştir. Orta bölgeye doğru
ilerledikçe (2 numaralı kesit, Şekil 7) ana akış yukarı doğru biraz genişleyerek yayılmaktadır. Ayrıca
köşegen eksenli, saate ters yönde bir burulma hareketi görülmektedir. 1 numaralı kesite göre düzlem
dışı hız bileşeninde görülen bu farklılık cihazın yan duvarlarından uzaklaştıkça (3 numaralı kesit, Şekil
8) daha düşük çaplı bir burulma hareketine dönüşerek etkisini sürdürmektedir. Ayrıca, 3 numaralı
kesitteki ana akışın kenar bölgeye göre biraz daha genişlediği ve neredeyse gözlem bölgesinin
tamamını kapladığı görülmektedir. 4 numaralı kesit incelendiğinde ise (Şekil 9), burulmanın yerini
düzlemden dışarı doğru tek yönlü bir akışa bıraktığı ve ana akışın incelenen bölgenin köşegeni
üzerinde daraldığı gözlemlenmektedir.
Cihaz tarafından oluşturulan düzlemsel jet akışının etkisiyle çevredeki durgun veya göreceli olarak
düşük hızdaki havanın ana akışa katılımı, özellikle verilen şekillerin (Şekil 6–9) sağ üst bölgelerinde
görülmektedir. 4 numaralı kesitte ise ana akışın daralması sonucu sol alt köşede de çevre havanın
ana akışa katıldığı belirlenmiştir. Daha geniş bir gözlem alanı görüntülenerek ana akışın çevre hava
üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak incelenebilir. Düzlem dışı hız bileşeninde gözlemlenen büyük değişim
kenar bölgelerde düzlem jet akışının üçüncü boyuttaki etkisinin daha baskın olması ile açıklanabilir.
Ana akış üzerinde etkili olduğu görülen ve normalde beklenmeyen burulma etkisi ise ayrıntılı olarak
incelenmelidir.

t=4.054 s

t=4.189 s

t=4.324 s

t=4.459 s
Şekil 5. 4 Numaralı Kesitte Farklı Anlardaki İki Boyutlu Hız Vektör Alanları
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Şekil 6. 1 Numaralı Kesitteki Akış

Şekil 7. 2 Numaralı Kesitteki Akış
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Şekil 8. 3 Numaralı Kesitteki Akış

Şekil 9. 4 Numaralı Kesitteki Akış
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Bu çalışma göz önüne alındığında; PGHÖ metodunun, hız profilinin gözlenmesindeki ve akış
yapılarının çözümlenmesindeki başarısı nedeniyle, günümüz iklimlendirme sanayinde ve ev aletleri
üretiminde taşınımla ısı transferi ve akış başarımını en üst seviyeye çıkarabilmek için etkin bir araç
olarak kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
Bu çalışma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, San-Tez programı kapsamında, 00343.STZ.2008–
2 kodlu proje ile desteklenmektedir.
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SOĞUTMA SİSTEM ARIZALARININ P-H DİYAGRAMI
YARDIMIYLA TEŞHİS EDİLMESİ
Hüseyin BULGURCU
Serkan YAŞAR

ÖZET
Bu çalışmada mekanik buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde log p-h diyagramı yardımıyla nasıl
arıza teşhisi yapıldığı gösterilmektedir. Bu yaklaşımın orijinal tarafı log p-h diyagramındaki sınırlı bilgi
ile arıza teşhisi ile ilgili kuramsal bilgiler arasındaki boşluğu ortadan kaldırmasıdır. Bu yaklaşımla bir
uzman personel bir soğutma sistemindeki arızaları tahmin edebilir. Deneysel çalışmada bir arıza
bulma eğitim seti üzerinde 8 farklı arıza durumu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu arıza durumları için
ölçülen sıcaklık basınç ve debiler bir veri toplayıcı yardımıyla PC’ye aktarılmıştır. Arızalar durumlarını
gösteren log p-h diyagramları CoolPack yazılımı kullanılarak çizilmiştir. Diyagramın normal
çalışmadaki şekli ile arıza durumlarındaki şekli arasında önemli farklar olduğundan bu şekiller
arasındaki farklardan arıza tahminleri yapılabilmektedir. Bu eğitim seti İklimlendirme ve Soğutma
Eğitimi veren okullarda ve meslek edindirme kurslarında verimli bir şekilde kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Soğutma arızaları, arıza arama, arıza bulma, log p-h diyagramı, arıza teşhisi.

ABSTRACT
This paper shows how to use the p-h diagram successfully for diagnosing faults in the vapor
compression refrigeration cycle. The originality of this approach is to be able to remove the gap
between the information required to apply a general theory of diagnosis and the limited information on
the p-h diagram. Through this approach, an expert may interpret the failures of the refrigeration
systems. This trainer has been designed for training the students at the Air Conditioning and
Refrigeration Departments and eight artificial faults can be implemented on it. Cycles on the p-h
diagrams can be plotted with the help of CoolPack software. The difference between normal and faulty
conditions can be viewed through the diagram.
Keywords: Refrigeration failures, fault detection, fault diagnosing, log p-h diagram, troubleshooting.

GİRİŞ
1980’li yılların sonunda İklimlendirme ve Soğutma (IKS) sistemlerinin çalışmasında arıza teşhisi için ilk
olarak kural tabanlı uzman sistemler kullanılmaya başlandı. 1990’lı yılların sonuna doğru otomatik
arıza kontrol ve teşhisi etkin olmaya başladı. Bir IKS çalışma operasyonundaki giriş ve çıkışlar, dış
girişler ile matematiksel olarak otomatik regresyon (ARX) ve yapay sinir ağları modellerine (ANN) ve
diğer geliştirilen modellere uyumludur. ARX ve ANN modellerinin her ikisi de siyah kutu olarak
isimlendirilir, çünkü operasyon prosesleri ile ilgili daha az fiziksel bilgi gerektirir. Bu teknolojiler
laboratuar ve alan testlerinden sonra ticari olarak kullanılabilir.
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Başarılı bir arıza bulmanın anahtarı, iklimlendirme-soğutma (İSK) sistemlerinin nasıl çalıştığını ve her
elemanın bu sistemlerde nasıl bir işleve sahip olduğunu bilmektir. Çünkü soğutma sistemleri borularla
birleştirilen en az dört elemana sahip olduğundan bir elemanda oluşan arızanın diğer elemanları nasıl
etkileyeceğini tahmin etmek gerekir. Bir elemandaki arıza diğer elemanlarda da arızalara neden
olabilir. Soğutma sisteminin termodinamik çevriminin iyi bilinmesi, başarılı arıza teşhisi için
zorunluluktur.
Soğutma sistemlerinde eleman arızalarının yanında dış faktörler de problemlere neden olabilmektedir.
Bu faktörleri hava, su ve enerji olarak sıralamak mümkündür. Çalıştırma işlemlerii ve havadaki önemli
değişikler de sistem üzerinde etkili olur. Yük değişimleri de daha ileri problemlere neden olabilir. Bu
durumların bir veya birden fazlası aynı anda etkili olabilir. Böylece sistem performansı ile ilgili bilgiler
hayati önem taşır [1].
Bu araştırmanın hedefi bir soğutma arıza bulma deney seti üzerinde çeşitli yapay arızalar oluşturup bu
arızaların sistem performansını nasıl etkilediğini test etmektir. Sistem çalışma şartları izlenmiş ve
performans parametreleri kaydedilmiştir. Sekiz farklı arıza oluşturulmuştur: (1) kompresör arızası, (2)
kompresör supap kaçakları, (3) tıkalı filtre-kurutucu, (4) tıkalı genleşme valfi, (5) eksik soğutucu
akışkan şarjı, (6) fazla soğutucu akışkan şarjı, (7) kirli kondenser, (8) evaporatör fan arızası.

İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ARIZA DENETİMİ VE TEŞHİSİ
Basınç ve sıcaklık okumaları teşhis için son derece değerli bilgi kaynağıdır. Bu okumalar Şekil 2’deki
soğutma çevrimine ait p-h diyagramında 1, 2, 3 ve 4 noktalarının bulunmasını sağlar. Kompresör,
genleşme valfi veya diğer sistem elemanlarının performansını analiz edebilmek için bu verilerin
bulunması gereklidir [2].

Şekil 2. P-h Diyagramındaki Soğutma Çevrimi Üzerinde Önemli Cihaz Kontrol Noktaları
Bazı araştırmacılar hataları teşhis etmek için termodinamik etkisinin kullanmayı önerdi. Sabit orifisli bir
genleşme valfine, aç-kapat çalışan bir pistonlu kompresöre, sabit hava akışına sahip evaporatör ve
kondensere sahip, soğutucu akışkan olarak R-22 kullanan paket tip bir klima olduğunu düşünelim.
Şekil 3.’teki p-h diyagramı üzerinde kararlı çalışma durumları için normal, kirli kondenserli ve eksik
soğutucu akışkan şarjlı durumlar için çevrim noktalarını göstermektedir. Kondenser kirlenmesi eşdeğer
daha küçük kondensere sahip olunduğunu gösterir ve normalden daha fazla yoğunlaşma basınçları ve
sıcaklıkları oluşur. Sistemde sabit kesitli genleşme valfi bulunduğu için daha yüksek yoğunlaşma
basıncı evaporatör ile kondenser arasındaki basınç farkını arttırır, soğutucu akışkan debisini de arttırır.
Ayrıca soğutucu akışkan debisinin artması, kondenserdeki aşırı soğutmayı ve evaporatördeki
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kızgınlığı azaltır ve buharlaşma sıcaklığı artar. Tersine soğutucu akışkan eksikliği sistemdeki
buharlaşma ve yoğunlaşma sıcaklıklarını düşürür. Düşük buharlaşma basıncı ve ona bağlı buhar
yoğunluğu soğutucu akışkan debisinin düşmesine, kızgınlığın yükselmesine dolayısıyla kompresör
basma hattı sıcaklığının artmasına neden olur. Bu örnek göstermektedir ki kondenser kirliliği ve eksik
soğutucu akışkan şarjı termodinamik etkileri yardımıyla fark edilebilir [3].

Şekil 3. Arızaların Termodinamik Durumlara Etkisi[4]
Soğutma sistem performansını analiz etmek için dört nokta sıcaklıkları, alçak ve yüksek taraf basınç
değerleri, kütlesel debi, akım, voltaj, güç katsayısı ölçümleri gereklidir. Bu ölçümler ile evaporatör,
kondenser ve kompresör kapasiteleri, soğutma tesir katsayısı (STK el ), izentropik ve hacimsel
kompresör verimleri hesaplanabilir. Buna ilave olarak bu diyagram yardımıyla eksik ve fazla soğutucu
akışkan şarjı, genleşme valfi ve filtre-kurutucu tıkanması, düşük hacimsel verim ve kirli kondenser
arızaları tespit edilebilir.
Normal çalışma şartlarında sıcaklık T (°C); basınç P (Pa); hacimsel debi V (m3/s); veya kütlesel debi
m (kg/s) gibi ölçülen çalışma parametreleri ile olması gereken (hesaplanan, benzeştirilen veya
ayarlanan) değerler (sıcaklık Texp , basınç Pexp , hacimsel debi

Vexp , veya kütlesel debi m exp )

arasındaki fark artık değer olarak adlandırılır. Bir arıza durumu bu artık değerlerin analizi ve
incelenmesi ile belirlenebilir [1].
Bir artık sıcaklık Tres (°C), bir artık basınç Pres (Pa), veya artık hacimsel debi Vres (m3/s) aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:

Tres  T  Texp

(1)

Pres  P  Pexp

(2)

Vres  V  Vexp

(3)

Buradaki exp indisi beklenen (tahmin edilen) anlamındadır ve Texp , Pexp , ve

Vexp birimleri T , P , ve

V ile aynıdır. Bir arıza bulma ve teşhis sisteminde ölçülen çalışma parametrelerinin birçoğu bir enerji
yönetim ve kontrol sisteminde (EMCS) de izlenen parametrelerle (hissedilen veya ölçülen) benzerdir.
Etkin belirti farklı tipteki arızalar için aynı büyüklükte olabilmesi için artık değerler sıklıkla
normalleştirilir. Artık değer R şu şekilde normalleştirilir:
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R  Rmin
Rmax  Rmin

(4)

Burada R nor normalleştirilmiş değer olup sırasıyla R max ve R min maksimum ve minimum artık
değerlerdir.

STANDART BİR BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN ANALİZİ
Standart bir soğutma sisteminin basit bir analizi bazı kabuller yapılarak gerçekleştirilebilir a) Kararlı
akış; b) her elemandaki kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edilebilir ve c) boru hatlarında ısı
geçişi yoktur. Kararlı durum akış enerji eşitliği dört elemana uygulanabilir.
Evaporatör: Evaporatördeki ısıl kapasite veya soğutma kapasitesi Q e aşağıdaki gibi hesaplanır:

Q e  m (h1  h4 )

(5)

Burada soğutucu akışkanın kg/s olarak kütlesel debisidir ve
özgül entalpilerdir (kJ/kg).

h1 ve h4 evaporatörün giriş ve çıkışındaki

Kompresör: Kompresörün güç girişi, W c şu şekilde verilir:

W c  m (h2  h1 )

(6)

h2 ve h1 kompresörün giriş ve çıkışındaki özgül entalpi (kJ/kg) değerleridir. Çevrimin herhangi
 hacimsel debi ve özgül hacim terimleriyle
bir noktasındaki soğutucu akışkanın kütlesel debi değeri m

Burada

yazılabilir. Kompresör girişine kütlesel debi eşitliği uygulanırsa,

m 

V1
v1

Burada V1 kompresör girişindeki hacimsel debi ve

(7)

v1 kompresör girişindeki özgül hacimdir.

Sıkıştırma oranı şu şekilde verilir:



Pc
Pe

(8)

Burada Pc mutlak yoğunlaşma basıncı ve Pe mutlak buharlaşma basıncıdır.
Kompresörün hacimsel verimi:

v 

m rV1
Vc n / 60

(9)

Burada Vc kompresör silindir hacmidir veya (7,95x10-6 m3) ve n kompresör devir sayısıdır (2800 rpm).
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Kompresör izentropik verimi şu şekilde tanımlanır:

s 

W s
W c

(10)

Burada W s kompresörün izentropik işidir.

 şu şekilde açıklanır:
Kondenser: Kondenserdeki ısı geçiş kapasitesi, Q
c
Q c  m ( h2  h3 )

(11)

Burada h 2 ve h 3 sırasıyla kondenserin giriş ve çıkışındaki özgül entalpi değerleridir.
Genleşme cihazı: Genleşme valfindeki kısma işlemi sırasında çevre ile ısı geçişi olmadığı farz edilir ve
daha önce açıklandığı gibi kinetik ve potansiyel enerji değişimi ihmal edilebilir. Böylelikle aşağıdaki
eşitliği yazabiliriz.

h3  h4

(12)

Genleşme cihazının çıkıştaki durumu iki fazlı bölgeye kayar. Şu eşitlik yazılabilir:

h4  (1  x 4 ) h f ,e  x 4 hg ,e  h f  x 4 h fg
Burada

(13)

x 4 4 noktasındaki soğutucu akışkanın kuruluk derecesidir h f ,e , h g ,e ve h fg sırasıyla doymuş

sıvı entalpisi, doymuş buhar entalpisi ve evaporatör basıncında gizli buharlaşma ısısıdır.
Soğutma sistemi için evaporatör yükünü kompresör güç girişine bölerek soğutma tesir katsayısı
bulunur:

COP 

Q e
Wc

(14)

Diğer taraftan soğutma tesir katsayısı evaporatör yükü tüm sistem için harcanan elektriksel güç
değerine bağlı olarak da hesaplanabilir:

COPel 
Burada Wel

Q e
Wel

(15)

kompresör, kondenser ve evaporatör fanlarının harcadığı elektrik güç girişlerinin

toplamıdır.

DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI
Soğutma arıza bulma deney cihazı bir hermetik kompresör, bir lamelli tip hava soğutmalı kondenser,
bir otomatik genleşme valfi ve bir adet fanlı evaporatörden oluşmuş olup Şekil 4 ve Şekil 5’te
gösterilmiştir. Sistem 600 gram R-134a ile şarj edilmiştir.
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Şekil 4. Soğutma Arıza Bulma Deney Seti Şeması (OGV: Otomatik genleşme valfi, SV: Solenoid valf)

Şekil 5. Soğutma Arıza Bulma Deney Seti [5]
Kompresör devir başına 7.95 cm3 silindir hacmine sahiptir ve ortalama devir sayısı 2800 d/d’dır. Hava
soğutmalı kondenser 0.075 m2 ısı transfer yüzeyine sahiptir. Evaporatör alüminyum kanatçıkla kaplı
bakır borudan yapılmıştır. Soğutma yükü evaporatörün çevre havasından soğurduğu ısı ile
sağlanmaktadır.
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Sabit basınçlı (otomatik) genleşme valfi evaporatör basıncına bağlı olarak çalışır. Bu valf soğutucu
akışkanın evaporatöre sabit basınçta verilmesini sağlar. İstenen buharlaşma basıncı valf üzerindeki
ayar vidası yardımıyla ayarlanır [6].
Şekil 4 ve Şekil 5’te görülen soğutma arıza bulma deney setinde kompresör soğutucu akışkanı
kondensere basar. Bir fanı kondenser üzerinden hava emer. Soğutucu akışkan 1 no’lu solenoid valf
üzerinden filtre-kurutucuya, gözetleme camına, 2 no’lu solenoid valfe, genleşme valfine ve ardından
evaporatöre geçer. Bir diğer fan evaporatör üzerinden soğuk havayı üfler. Soğutucu akışkan emme
hattından kompresöre geri döner. Sıvı haldeki soğutucu akışkan diğer hattan 4 no’lu solenoid valfe ve
oradan sıvı akümülatörüne geçer. Akümülatör alt ve üst taraftan soğutma sistemine bağlıdır. 4 ve 6
no’lu vanalar açıldığında soğutucu akışkan akümülatöre verilir. 5 veya 6 no’lu solenoid vanalar
açıldığında soğutucu akışkan emme hattından sisteme verilir. 3 no’lu solenoid vana açıldığında kızgın
buhar halindeki soğutucu akışkan basma hattından doğrudan emme hattına verilir.
Tüm sıcaklık okumaları PTC tip termistörler yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Sıcaklıklar her ana
elemanın giriş ve çıkışından termistörler doğrudan soğutucu akışkana temas edilerek yapılmıştır.
Soğutucu akışkan kütlesel debisi sıvı hattına yerleştirilen türbin tipi bir debimetre ile ölçülmüştür.
Bu deney seti farklı soğutma arızaları oluşturmak için tasarlanmıştır. Toplam sekiz farklı arıza
oluşturulabilir. Bu arızalar ve kısaltmaları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Arıza Listesi ve Kısaltmalar
ARIZALAR
Kompresör arızalı
Filtre-kurutucu tıkalı
Genleşme valfi tıkalı
Kompresör supapları kaçak yapıyor
Eksik soğutucu akışkan şarjı
Aşırı soğutucu akışkan şarjı
Kirli kondenser
Evaporatör fan arızası
Normal şartlar (Arıza yok)

KISALTMALAR
KA
FKT
GVT
KSK
ESA
ASA
KK
EFA
NK

DENEYLER
Arıza bulma deney setindeki arıza durumlarını daha iyi anlayabilmek için normal çalışma şartlarında ph diyagramının halini bilmek gereklidir. Deneyler iklimlendirilmiş bir ortamda 25C ortam sıcaklığında
ve evaporatör ortama açık halde yapılmıştır. Böylelikle çalışma basınçları ve sıcaklıkları kış şartlarına
göre daha yüksek olmuştur.
P-h diyagramı üzerindeki çevrimler CoolPack yazılımı yardımıyla çizilmiştir [7]. Normal koşullardaki
(NK) çevrim, arıza hallerindeki çevrimler ile mukayese edilebilmesi için kesikli çizgilerle çizilmiştir. Ham
veriler Tablo 2’de, hesaplanmış veriler ise normal çalışma koşullarına (NK) göre yüzdelikli olarak
Tablo3’te gösterilmiştir.
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Tablo 2. Deney Verileri

Arızalar

Evap.
basıncı
P e [kPa]

Kond.
basıncı
P c [kPa]

KA
FKT
GVT
KSK
ESA
ASA
KK
EFA
NK

560
210
190
280
190
256
230
195
225

560
980
950
860
860
1090
1300
840
990

Ölçümler

m

T2

T3

T4

[ºC]

[ºC]

[ºC]

[ºC]

[ºC]

25
14,5
16,3
10
20,1
6,2
17,1
0,5
10

25
61,5
61,2
63,3
62,5
50,5
70,4
36,5
59

25
37,6
37,1
34,5
34,1
40,3
48,9
33,8
38,3

25
1,6
-0,2
7,6
-0,2
5,7
3,6
0,5
3,2

25
40
40,7
41,5
41
32
42
24,4
38,5

T1

Ts

[g/s
]
0
3,0
2,7
2,9
2,5
2,6
3,6
3,4
3,9

I

U

cos 

0
2,1
2,07
2,13
2,04
2,19
2,19
2,08
2,14

[vol
t]
0
225
226
225
225
226
224
226
227

0
0,79
0,78
0,80
0,77
0,81
0,82
0,77
0,79

[A]

Tablo 3. Hesaplanmış Verilerin Normal Koşullara Göre Değişimi (%)
Ölçümler
Arızalar

Kızgınlı
k
[K]

KA
FKT
GVT
KSK
ESA
ASA
KK
EFA
NK

0
189
242
35
299
07
199
0
100

Aşırı
soğutm
a
[K]
0
109
95
164
173
130
82
77
100

Q e

Q c

Q comp Wel

v

s

[W]

[W]

[W]

[W]

[%]

[%]

0
80
73
76
71
64
86
87
100

0
79
71
79
69
62
88
83
100

0
74
63
90
60
52
94
65
100

0
97
94
100
91
105
106
94
100

0
84
82
63
78
60
94
93
100

0
113
124
69
124
124
121
124
100

COP COPel
0
108
115
85
118
122
91
133
100

0
82
77
77
77
61
83
92
100


1
105
109
83
110
99
126
95
100

Tablo 4. Arıza Belirtileri
Belirtiler
Arızalar
KA
FKT
GVT
KSK
ESA
ASA
KK
EFA

Emme
basıncı

hattı

Yüksek
Düşük
Düşük
Yüksek
Oldukça düşük
Yüksek
Kısmen yüksek
Düşük

Basma
basıncı

hattı

Düşük
Kısmen düşük
Kısmen düşük
Düşük
Düşük
Yüksek
Yüksek
Düşük

Kızgınlık

Aşırı soğutma

Soğutucu
akışkan debisi

Yüzey sıcaklığı

Yok
Yüksek
Yüksek
Düşük
Yüksek
Düşük
Yüksek
Yok

Yok
Sabit
Sabit
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Düşük
Kısmen düşük

Yok
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Kısmen düşük
Kısmen düşük

Yok
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Düşük
Yüksek
Oldukça düşük

Kompresör Arızalı (KA)
Kompresör arızalandığında basınç-entalpi (p-h) diyagramındaki soğutma çevrimi düz bir çizgi halinde
görülür (Şekil 6.) Soğutucu akışkan sistemin her yanında sıvı + buhar karışımı halindedir ve ortam
sıcaklığındadır. Basıncı ise sistemdeki soğutucu akışkan miktarına bağlı olarak değişebilir.
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Şekil 6. Kompresör Arızası Durumunda p-h Diyagramındaki Soğutma Çevrimi
Filtre-Kurutucu Tıkalı (FKT)
Şayet filtre-kurutucu tıkanırsa yüzeyi sıvı hattına göre soğuk olmaya başlar. Hem emme hattı hem de
basma hattı basınçları düşer, kızgınlık ve aşırı soğutma artar. Sıvı hattında ilave kısma oluştuğundan
soğutucu akışkan debisi azalır, dolayısıyla soğutma kapasitesi azalır. Şekil 7’de görüldüğü gibi arızalı
çevrim normalden alt sağ kısımda ve daha geniş olur.

Şekil 7. Filtre-Kurutucu Tıkanması Durumunda p-h Diyagramındaki Soğutma Çevrimi
Genleşme Valfi Tıkanması (GVT)
Otomatik genleşme valfi tıkanırsa yüzeyi aşırı karlanmaya başlar. Bu durumda emme ve basma
hatlarındaki basınçlar düşerken tersine olarak kızgınlık ve aşırı soğutma değerleri artar. Soğutucu
akışı daha fazla kısıtlandığından kütlesel debi azalır, böylelikle soğutma kapasitesi de azalmış olur.
Şekil 8’de görüldüğü gibi bu arızanın p-h diyagramındaki şekli normalden aşağıda ve daha geniştir.

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1274 _______

Şekil 8. Genleşme Valfi Tıkanması Durumunda p-h Diyagramındaki Soğutma Çevrimi
Kompresör Supapları Kaçak Yapıyor (KSK)
Kompresör supap kaçakları hasarlı silindir yüzeyleri, segmanlar ve tıkalı supaplardan kaynaklanır. Bu
arıza bir direk geçiş valfi (3) ile oluşturulur. Sıcak gazın bir kısmı kondensere uğramadan 3 no’lu valf
üzerinden emme hattına geri verilir. Bu nedenle sistemde dolaşan soğutucu akışkanın kütlesel debisi
azalır. Emme hattı basıncı yükselirken basma hattı basıncı düşer, kızgınlık ve aşırı soğutma artar.
Soğutucu akışkanın kütlesel debisi azaldığı için soğutma kapasitesi düşer. Şekil 9’da görüldüğü gibi
arızalı soğutma çevrimi normal çevrime göre ortaya kayar ve daha geniş olur.

Şekil 9. Kompresör Supapları Kaçak Yapıyor Arızası İçin p-h Diyagramındaki Çevrim
Eksik Soğutucu Akışkan Şarjı (ESA)
Bu tip bir arıza deney setindeki soğutucu akışkan akümülatöre gönderilerek oluşturulur. Soğutucu
akışkan şarjı azaldığı için hem emme hem de basma hattı basınçları düşer, kızgınlık artarken aşırı
soğutma azalır. Soğutucu akışkanın kütlesel debisi azalır, böylece soğutma kapasitesi de azalır. Şekil
10’da görüldüğü gibi p-h diyagramındaki arızalı çevrim normalden aşağıya ve sol tarafa kayar.
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Şekil 10. Eksik Soğutucu Akışkan Şarjı İçin Soğutma Çevrimi
Aşırı Soğutucu Akışkan Şarjı (ASA)
Bu arıza durumu oluşturma için akümülatördeki fazla soğutucu akışkan sisteme verilir. Soğutucu
akışkan şarjı arttığında hem emme hattı hem de basma hattı basınçları artar, kompresörün çektiği
akım da artar ve kızgınlık ve aşırı soğutma derecesi azalır. Soğutucu akışkan debisi ve soğutma
kapasitesi artar. Soğutma çevrimi yukarı doğru kayar ve yanlardan daralır (Şekil 11).

Şekil 11. Aşırı Soğutucu Akışkan Şarjı Durumunda Soğutma Çevrimi
Kirli Kondenser (KK)
Kondenser yüzeyi yaprak, kâğıt, toz vb. maddelerle tıkanırsa ısı transfer kapasitesi azalır. Kondenser
ön yüzeyindeki lamellerin %80’i kapatılarak bu arıza oluşturmuştur. Emme ve basma hatlarındaki
basınçlar yükselir, kızgınlık artarken aşırı soğutma azalır. Diyagramdaki arızalı çevrim normalden
yükseğe kayar ve yanlardan daralır (Şekil 12).
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Şekil 12. Kirli Kondenser Durumu İçin Soğutma Çevrimi
Evaporatör Fan Arızası (EFA)
Şayet evaporatör fanı çalışmazsa evaporatördeki toplam ısı transfer katsayısı azalır. Soğutucu
akışkan evaporatörde buharlaşamaz ve emme hattından kompresöre sıvı halde akar. Bu durum
kompresör için oldukça tehlikelidir. Emme ve basma hattı basınçları düşer, kızgınlık aşırı şekilde
düşerken aşırı soğutma derecesi artar. Sistemdeki alçak basınç anahtarı devreyi keserek kompresörü
tehlikeden korur. Soğutma çevrimi Şekil 13’te görüldüğü gibi normalden aşağıya ve sola doğru kayar.

Şekil 13. Evaporatör Fan Arızası İçin p-h Diyagramındaki Soğutma Çevrimi

DENEY SONUÇLARI
Şekil 14 göstermektedir ki en yüksek kızgınlık “eksik soğutucu akışkan şarjı (ESA)” arızasında, en
düşük kızgınlık değeri ise “aşırı soğutucu akışkan şarjı (ASA)” ve “evaporatör fan arızası (EFA)”
durumlarında ortaya çıkmaktadır. Evaporatör verimi kızgınlık arttıkça azalır. Tersine kızgınlık düştükçe
sıvı yürümesi oluşur ve kompresör için tehlike oluşturur. Şekil 14’te görüldüğü gibi en yüksek aşırı
soğutma derecesi “eksik soğutucu akışkan (ESA)” durumunda, en düşük aşırı soğutma ise “aşırı
soğutucu akışkan şarjı (ASA) ve evaporatör fan arızası (EFA) durumlarında ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 14. Farklı Arıza Durumları İçin Kızgınlık ve Aşırı Soğutma Derecelerinin Değişimi
Şekil 15’te gösterildiği gibi evaporatör, kondenser, kompresör kapasiteleri ve kompresör elektriksel
giriş gücü parametreleri arıza tiplerine bağlı olarak değişim göstermektedir. En düşük kapasite
değerleri “eksik soğutucu akışkan şarjı (ESA)” durumunda ortaya çıkmaktadır ve evaporatör,
kondenser ve kompresör kapasitelerindeki değişimler birbirine paralel olarak değişir. Ayrıca en düşük
evaporatör ve kondenser kapasiteleri ve en büyük kompresör elektrik giriş gücü “aşırı soğutucu
akışkan şarjı (ASA) durumunda ortaya çıkmaktadır.

Şekil 15. Arıza Durumlarında Evaporatör, Kondenser, Kompresör Kapasiteleri ve Kompresör
Elektriksel Giriş Gücü Değişimleri
Arıza durumlarında izentropik ve hacimsel verim değişimleri Şekil 16’da gösterilmiştir. Bu şekil
göstermektedir ki en büyük verim değerleri “evaporatör fan arızası (EFA)” durumunda, en düşük
verimler “kompresör supapları kaçak yapıyor (KSK)” durumunda oluşmaktadır.
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Şekil 16. Farklı Arıza Durumları İçin İzentropik ve Hacimsel Verim Değişimleri
Şekil 17’de görüldüğü gibi en düşük STK değeri “kompresör supapları kaçak yapıyor (KSK)”
arızasında, en düşük STK el değeri “aşırı soğutucu akışkan (ASA)” durumunda ortaya çıkmaktadır.
Aynı şekilde en büyük STK ve STK el değerleri “evaporatör fan arızası (EFA)” durumunda oluşur.

Şekil 17. Farklı Arıza Durumları İçin STK ve STK el Değişimleri
Şekil 18 kompresör sıkıştırma oranının en yüksek değerine “kirli kondenser (KK)” arızasında ortaya
çıktığını, ancak en düşük değerinin “kompresör supapları kaçak yapıyor (KSK)” arızasında oluştuğunu
göstermektedir.
.
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Şekil 18. Arıza Durumlarında Sıkıştırma Oranının Değişimi

SONUÇ
Temel soğutma arıza deney setinde toplam sekiz arıza durumu oluşturulmuştur. Bu arızalar p-h
diyagramında ve sistem performans parametrelerinde değişimlere neden olur. Bu değişimler kullanılan
genleşme valfi tipine, aksesuarlara, ortam sıcaklığına ve sistemdeki arıza seviyesine bağlı olarak
değişir. Örnek olarak soğutma çevrimindeki sıvı deposunun varlığı “eksik ve fazla soğutucu akışkan
şarjı” arızlarının şiddetini etkiler. Benzer şekilde genleşme valfi tipi doğrudan emme hattı basıncının
arıza durumlarındaki değişimlerini etkiler. Otomatik genleşme valfi (AXV) fazla ve eksik soğutucu
akışkan şarjı arıza durumları için emme hattı basıncını çok fazla değiştirmezken kılcal boru ve
termostatik genleşme valfi (TXV) kullanıldığında emme hattı basıncı daha belirgin şekilde değişir.
Çünkü bu genleşme elemanlarının çalışma yöntemleri farklıdır.
Kompresör arızası (CDW) durumunda tüm gösterge değerleri sıfır olduğu için diğer arıza durumları ile
karşılaştırma yapılamaz.
Filtre-kurutucu tıkanması (RFD) ve otomatik genleşme valfi tıkanması (RXV) arızaları performans
değerleri yönünden birbirine benzemektedir. Filtre kurutucu tıkanmasında kızgınlık değeri normalden
%89 büyük, aşırı soğutma %9 büyük çıkmaktadır. Kapasite ve hacimsel verim değerleri normalden
düşük, izentropik verim değeri ise normalden %13 büyük çıkmaktadır. COP değeri normalden %8
büyük, COP el ise %8 küçük çıkmaktadır. Basınç oranı ise %5 artmaktadır.
Kompresör valf kaçağı (CVL) arızasında kızgınlık değeri beklenenin aksine düşerken aşırı soğutma
değeri beklendiği şekilde yüksek çıkmaktadır. Kondenser ve evaporatör kapasiteleri normal çalışma
konumundan düşük çıkmaktadır. Hacimsel ve izentropik verim değerleri normalden %37 ve %31
düşük (minimum) çıkmaktadır. Benzer şekilde COP değerleri ve basınç oranı düşük olmaktadır.
Eksik soğutucu akışkan arızası durumunda kızgınlık ve aşırı soğutma değerleri normalden yüksek
(%199 ve %73), kapasite oranları normalden düşük çıkmıştır. Hacimsel verim değeri normalden %22
düşük çıkarken izentropik verim değeri beklenenin aksine normalden %24 yüksek olmaktadır. Aynı
şekilde COP el değeri normalden %33 düşük çıkarken COP değeri beklenenin aksine normalden %18
yüksek çıkmaktadır. Yine basınç oranı beklenenin tersine normalden %10 yüksek çıkmaktadır.
Fazla soğutucu akışkan arızası durumunda kızgınlık normalden düşük çıkarken aşırı soğutma değeri
normalden yüksek çıkmaktadır. Evaporatör, kondenser ve kompresör kapasite oranları ise normalden
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sırasıyla %36, %38, %48 daha düşük çıkmaktadır. Hacimsel verim değeri normalden %40 düşük
çıkarken izentropik verim değeri ise normalden %24 büyük çıkmaktadır. COP ve COP el değerleri de
sırasıyla hacimsel ve izentropik verim değerleri gibi değişmektedir. Basınç oranı ise normal değerlerle
aynı çıkmaktadır.
Kirli kondenser arızası durumunda kızgınlık normalden %99 yüksek, aşırı soğutma ise %18 düşük
çıkmaktadır. Kapasite oranları elektrik motoru hariç normalden düşük çıkmaktadır. Hacimsel verim
normalden %6 düşük çıkarken izentropik verim %21 fazla çıkmaktadır. Yine COP değeri normalden
%9 küçük çıkarken COP el değeri normalden %17 daha düşük çıkmaktadır. Basınç oranı ise
normalden % 26 fazla çıkmaktadır.
Evaporatör fan arızası durumunda kızgınlık sıfır olurken (sıvı yürümesi tehlikesi) aşırı soğutma değeri
normalden %33 düşük çıkmaktadır. Kapasite oranları normalden düşük çıkarken, hacimsel verim
değeri normalden %7 düşük çıkmaktadır. İzentropik verim ise normalden %24 büyük çıkmaktadır.
COP değeri normalden %33 büyük çıkarken COP el değeri normalden %8 düşük çıkmaktadır. Basınç
oranı ise normalden %5 küçük çıkmaktadır.
Bu deneysel çalışma sonuçları farklı arıza durumlarında ölçüm değerlerinin nasıl değişmesi gerektiği
konusunda öğrenci ve öğretim elemanları için faydalı olacaktır.
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RANQUE-HILSCH VORTEKS TÜPÜNDE FARKLI GAZLARIN
DEĞİŞKEN BASINÇ DEĞERLERİNDE SOĞUTMA
PERFORMANSLARININ SAYISAL İNCELENMESİ
Hamdi KAÇMAZ
Selahaddin Orhan AKANSU

ÖZET
Fransız bilim adamı Georges Joseph Ranque tarafından keşfedilenden bu yana, vorteks tüpleri teorik
ve pratik uygulamaları açısından oldukça ilgi çeken bir konu olmuştur. Yaygın olarak Ranque-Hilsch
Vorteks Tube "olarak bilinen bu tüplerin, günümüzde ticari firmalar tarafından yapılan geniş
uygulamalar ve büyük bir seri üretim yelpazeleri vardır. Yapılan çalışmada Ranque-Hilsch vorteks
tüpünde farklı gazların soğutma performansları sayısal olarak incelenmiştir.
Çalışmada Hava ve CO 2 gazları kullanılmıştır. Kullanılan Fluent kodlu paket programda Standart k-
türbülans modeli seçilmiştir.
Çalışmada, sıcak ve soğuk çıkışta basınç değerleri değiştirilerek vorteks tüpünün soğutma
performansı, enerji ayrışımı, sıcaklık dağılımı ve akış hareketleri incelenmiştir. Enerji denge değerleri
% 5’in altında literatür ile uyumludur.
Giriş sınır şartlarında 120 kPa basınç ve 294,2 K sıcaklık değeri seçilmiş, akışkan kütlesi 8.35 10-3
kg/s olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vorteks Tüp, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Isıtma-Soğutma, Isı Transferi,
Enerji Dengesi

ABSTRACT
Since it was discovered by French scientist Georges Joseph Ranque, vortex tubes, in terms of
theoretical and practical applications, has been a subject of much interest. These tubes, which are
widely known as "Ranque-Hilsch Vortex Tube, have a wide range of applications and mass production
are done by commercial firms nowadays. In this study theoretical studies of the vortex tube were done
and the cooling performances of different gases of a vortex tube were numerically investigated.
Air and CO2 gases are used in this study. In the Fluent coded packet program, the Standard kturbulence model is selected. In the study, hot and cold exit pressure values by changing the vortex
tube cooling performance, energy decomposition, temperature distribution and flow movements are
examined. Energy balance is consistent with the literature values below 5%. The inlet stagnation
conditions were selected as 120 kPa pressure and 294.2 K temperature and the mass flow rate is
-3
selected as 8.35 10 kg/s.
Keywords: Vortex Tube, Computational Fluid Dynamics, Heating-Cooling, Heat Transfer, Energy
Balance.
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1. GİRİŞ
Fransız bilim adamı Georges Joseph Ranque tarafından keşfedilmesinden itibaren, vorteks tüpleri,
teorik ve pratik uygulama açısından oldukça ilgi çeken bir konu olmuştur. Yaygın olarak “RanqueHilsch Vorteks Tüpü” ismi ile anılan bu tüplerin günümüzde çok çeşitli kullanım alanları bulunmakta ve
ticari firmalar tarafından seri imalatları yapılmaktadır [7,8]. Günümüzde ısıtma ve soğutma için gerekli
enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlar kullanılarak sağlanmaktadır. Fosil yakıtların gün geçtikçe
azalması ve atmosfere verdiği zararlar insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Soğutma
işlemlerinde soğutucu akışkanlar kullanılmakta, soğutucu akışkanlar ise atmosferde telafisi mümkün
olmayan hasarlara neden olmaktadır. Bu durum alternatif enerji kaynaklarını ön plana çıkarmaktadır.
Hava ile çalışan ısıtma veya soğutma sistemleri diğer sistemlere göre daha fazla avantaj arz
etmektedir. Hava ile çalışan sistemlerin başında vorteks tüpleri gelmektedir.

2. AMAÇ VE KAPSAM
Vorteks tüpünde farkı sıcaklıklarda soğuk ve sıcak olmak üzere iki farklı akışkan elde edilir. Soğuk ve
sıcak akışkanın sıcaklığını etkileyen birçok parametre vardır. Vorteks tüpün boyu, boyunun çapına
oranı, nozul sayısı, akışkanın vorteks tüpe girişteki hızı, giriş açısı ve giriş basıncı bunlardan
bazılarıdır. Bu çalışmadaki, sayısal çözümlemede giriş basıncının sabitlenerek soğuk ve sıcak
basınçların aynı anda artırılması sonucunda vorteks tüpünün çalışma performansı irdelenmiştir.
Sistemde enerji ayrışımı olduğundan sistemin performansı sıcak akışkan ile soğuk akışkan arasındaki
sıcaklık farkına bağlıdır. Vorteks tüpünün sayısal çözümlenmesinde hesaplamalı akışkanlar dinamiği
kullanılmıştır. Sayısal olarak incelenen vorteks tüpünde, akım sıcak ve soğuk taraftan ayrı ayrı kontrol
edilerek vorteks tüplerin ısıl performans analizi yapılmıştır. Problemin çözümü için sayısal çalışmada
Fluent kodlu paket programı ve Standart k- türbülans modeli kullanılmıştır. Nümerik çalışmalar Hava,
ve CO 2 gazları kullanılarak 2500–3000 arasında gerçekleştirilen iterasyonlar sonucunda belirtilen
gazların literatürle uyumu sağlanarak soğutma performansları incelenmiş, enerji ayrışımları yapılmış
ve yapılabilecek iyileştirmeler belirtilmiştir.

3. NÜMERİK ÇÖZÜM TEKNİĞİ
Girdaplı akışlarda sayısal çözüm yaparken kararlı bir çözüm elde etmek için farklı momentum
denklemleri, enerji denklemleri arasında girdaplı ve hızlı bir akışın olduğundan çözüm yapmak oldukça
zordur. Sisteme çok fazla parametre etki etmektedir. Dolayısı ile, çözüm işlemi, çözüm şartları büyük
önem taşımaktadır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) modellemede, akışın çözümü için
gereken dört transfer denklemlerinin hepsi aktif hale getirilmiştir. Bu denklemler akış denklemleri, hız
denklemleri, enerji denklemleri ve türbülans denklemleridir. Nümerik çözümleme yapılırken k-
türbülans modeli kullanılmıştır [1]. Sayısal çözümlemede yakınsama kriteri momentum, süreklilik
denklemleri için 10−5 ve enerji denklemleri 10-8 den olarak seçilmiştir.
.

.

Q ısı transfer denklemi olmak üzere Q h sıcak bölgeden çıkan akışkandan elde edilen ısı transfer ve
.

Q c soğuk akış bölgesinden elde edilen ısı transfer denklemleri olmak üzere aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır:
.

.

Q h  m h  c p  (Th  Ti )
.

(1)

.

Q c  m c  c p  (Ti  Tc )

(2)

Isıl
değerler Hava ve CO 2,. gazları için hesaplanmıştır. Bütün iterasyonlar sonucunda soğuk kütle çıkışı
.
m c ve sıcak kütle çıkışı m h olarak bütün değerler tek tek not alınmıştır. Soğuk akım sonucunda elde
edilen sıcaklık değeri T c ve sıcak akım bölgesinde sıcak akış sıcaklığı T h olarak belirlenmiştir. T i ise
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iterasyonlar sonucunda elde edilen giriş sıcaklık değeridir. Sistemdeki ısı kazanç ve kayıpların
olduğunu hesapladığımız (1) ve (2) nolu denklemlerinin ortalaması alınarak toplam ısı transfer hesabı
yapılmıştır.
.

Toplam ısı transferi ( Q t )olarak gösterilirse:
.

.

Q  Qc
Qt  h
2
.

(3)

Sistemdeki enerji denge hatası aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.
.

.

1 Q Q
E Hatası %   . h . c  100
2 Q Q
h
c

(4)

Vorteks tüp çalışmalarında kütle transferi, kütle çıkış oranı ve enerji büyük önem taşımaktadır.
.

Çalışmada soğuk kütle oranı m fraction olarak belirlenmiş ve aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.
.
.

m fraction % 

mc

 100

.

(5)

mt
.

.

.

Burada m fraction soğuk kütle % oranını, mc soğuk kütle çıkışını ve mt toplam kütle miktarı olarak
belirlenmiştir. Karşıt Akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünde bir giriş iki adet sıcak ve soğuk olmak
üzere çıkış bölümü bulunmaktadır.
.

.

Giriş kütlesi m g , toplam çıkış kütle mt oranından vorteks tüpteki kütle hatsı aşağıdaki formülle
hesaplanmıştır.
.

M Hatası % 

.

m g  mt
.

100

(6)

mg
3.1. Had Geometrik Model ve Sınır Şartları
İki boyutlu karşıt akışlı bir vorteks tüpü HAD kodlu FLUENT ™ program kullanılarak axisymmetric bir
akış modeli seçilerek çözülmüştür. Farklı giriş şartlarında çözümlemenin yapıldığı geometrik model
(Şekil 1)’de gösterilmiştir. Çalışmada kullanılan HAD model olarak Aljuwayhel [2,3] ve Skye [4]
modelleri seçilmiştir. Çalışmada farklı akışkanlar çıkış basınç şartları değiştirilerek araştırılmıştır.
Nümerik çözümlemenin yapıldığı vorteks tüpün grid yapısı (Şekil 2)’de gösterilmiştir.

Şekil1. Çalışmanın Yapıldığı Vorteks Tüp Modeli
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

Giriş

1288 _______

Sıcak Çıkış

Soğuk
Çıkış
Şekil 2. Vorteks Tüp Model Grid Yapısı
Giriş şartları (Tablo 1) belirtildiği gibi kütle girişi 8.35 10-3 kg/s, toplam sıcaklık 292.4 K, statik basınç
120 kPa, ve açısal değer 75° olarak sabitlenip iterasyonlar yapılmıştır.
Tablo 1. HAD Modelde Giriş Sınır Şartları
Giriş-(Kütle Girişi)
Sınır Şartları
Kütle Debisi

Giriş Değerleri
8.35 10-3 kg/s

Toplam Sıcaklık
Toplam Basınç

292.4 K
120 kPa

Aksiyal Hız

0

Radial Hız (V)

-0.25 Vn

Teğetsel Hız ()
0.97 Vn
Türbülans
Teknik Yoğunluk
Özellikler Metodu
Değişken çap

ve

Türbülans Yoğunluğu % 5
Hidrolik Çap

0.1 cm

Soğuk akım çıkış sınır şartları (Tablo 2)’de gösterilmiştir. Değişken parametre sadece basınç
değişimidir. Sıcaklık 284 K olarak sabitlenmiştir. Sıcak akım çıkış sınır şartları (Tablo 3)’de
belirtilmiştir. Sıcak çıkış sıcaklığı 325 K’e sabitlenirken statik basıncın değiştiği görülmektedir.
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Tablo 2. HAD Model Soğuk Çıkış Sınır Şartları

Sıcak Çıkış –( Basınç Çıkışı)

Çıkış Değerleri

Sınır Şartları

Çıkış Değerleri
Değişken

%5

Statik Basıncı
Geri Akış Toplam
Sıcaklık
Geri
Akış
Yön
Özellikleri Metodu
Türbülans
Teknik
Özellikler Metodu
Türbülans
Yoğunluğu

0.3 cm

Hidrolik Çap

Statik Basınç
Değişken
Geri Akış Toplam
Sıcaklık
284 K
Geri Akış Yön
Özellikleri Metodu
Türbülans Teknik
Özellikler Metodu
Türbülans
Yoğunluğu
Hidrolik Çap
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Tablo 3. HAD Model Sıcak Çıkış Sınır Şartları.

Soğuk Çıkış –( Basınç Çıkış)
Sınır Şartları

______________________

Komşu Hücreden
Yoğunluk ve Değişken
çap

325 K
Komşu Hücreden
Yoğunluk ve Değişken
çap
%5
0.15 cm

Çalışmada sıcak çıkış basıncı değerleri 50 kPa – 80 kPa arasında, soğuk çıkış basınç değerleri 5 Pa –
30 kPa arasında değiştirilerek nümerik çözümleme yapılmıştır. Sıcak çıkış basıncı 50 kPa değerine
sabitlendiğinde soğuk çıkış basınç değeri 5 kPa – 30 kPa arasında değiştirilerek nümerik çözüme
kavuşturulmuştur.

4. SAYISAL ANALİZ SONUÇLARI
4.1. Çalışmanın Doğruluğunun İncelenmesi
Çalışmanın doğruluğunu belirtmek için Ajuwahyel [2]’in çalışması referans alınarak çalışma incelenmiş
ve Tablo-4’deki değerler elde edilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi sayısal çalışma ile Ajuwahyel [2]’nin
çalışması birbirine oldukça yakındır.
Tablo 4. Ajuwahyel ve Sayısal Çalışmanın Karşılaştırılması
Kütle Akış Oranı (g/s)
Giriş

Toplam Basınç (kPa)

Total Sıcaklık (K)

Soğuk
Çıkış

Sıcak
Çıkış

Giriş

Soğuk
Çıkış

Sıcak
Çıkış

Giriş

Soğuk
Çıkış

Sıcak
Çıkış

Ajuwayhel [2]

12

2.8

9.2

300

153.3

101.3

300

271.9

308.8

Sayısal
Hesaplama

12

2.5

9.5

274

154.6

100.5

300

282.1

304.6

4.2. Vorteks Tüpteki Basınç Dağılımının İncelenmesi
Belirtilen giriş şartlarında elde edilen nümerik çözümleme aşağıda açıklanmıştır. Soğuk çıkış basınç
değişimine bağlı CO 2 için soğuk kütle oranı için standart k- türbülans modelden elde edilen sonuçlar
(Şekil 3)’de gösterilmiştir. Bu modelden elde edilen sonuçların literatür ile uyum sağladığı görülmüştür
[2,3,4]. Standart k- türbülans modelde en çok soğuk kütle çıkışı 25 kPa denemesinde ulaşılmıştır. En
az soğuk kütle çıkışı 30 kPa denemesinde elde edilmiştir. Soğuk kütle çıkışı Standart k- türbülans
modelde yaklaşık % 20 değerindedir. Basınç değerleri arasındaki farkın artması soğuk kütle çıkış
oranını artırmaktadır.
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Şekil 3. Soğuk Çıkış Basınç Değişimine Bağlı CO 2 için Soğuk Kütle Oranı
.

Pcg soğuk çıkış basınç değerini göstermektedir.
Şekil 4’de sıcak çıkış. basınç değişimine bağlı CO 2 için soğuk kütle. oranı elde edilmiştir. Sayısal
sistemde belirtilen Pcg soğuk çıkış basınç değerini göstermektedir. Pcg ’nin 20 kPa, 25 kPa ve 30 kPa
için soğuk kütle oranları elde edilmiştir. Sıcak çıkış basınç değerleri sırası ile artırılarak iterasyonlar
yapılmıştır. 30 kPa’da denemesinde maksimum sıcaklık ve soğuk kütle oranı elde edilmiştir.
85
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Şekil 4. Sıcak Çıkış Basınç Değişimine Bağlı CO 2 için Soğuk Kütle Oranı.
.

Pcg soğuk çıkış basınç değerini göstermektedir.
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Soğuk kütle oranının düşmesi ile soğuk çıkış basınç değerinin arttığı görülmektedir. Soğuk kütle oranı
ile sıcak çıkış basınç değeri düşmektedir. Vorteks tüp içindeki basınç dağılımları tüp merkezinde
küçük değerlerdedir. Hava için belirlenen giriş şartlarında elde edilen sonuçlar aşağıda açıklanmıştır.
Hava için (Şekil 5)’de soğuk çıkış basınç değerleri 15, 20, 25, 30 kPa denemelerinde soğuk kütle oranı
verilmiştir. En büyük soğuk kütle oranı 15 kPa – 80 kPa denemesinde elde edilmiştir. En düşük soğuk
kütle oranı 30 kPa – 50 kPa denemesinde elde edilmiştir. Yaklaşık % 50 soğuk kütle oranına 15 kPa –
60 kPa denemesinde yaklaşılmıştır. Soğuk kütle oranı sıcak çıkış basınç değeri artarken artmakta ve
soğuk çıkış basınç değeri artarken azalmaktadır. Soğuk kütle oranını artırmak için sıcak çıkış veya
giriş basınç değerlerini artırmak yeterlidir. Giriş ve sıcak çıkış basınç değerlerinin vorteks tüp çalışma
aralığının üzerinde bir değerlere çıkarıldığında nümerik çözümlemenin yapılamadığı anlaşılmaktadır.
HAD geometrik model çalışmasında bütün bunlar değerlendirilmiş ve vorteks tüp çalışma performans
aralığı belirlenmiştir. Hava için giriş şartlarında en düşük soğuk çıkış basıncı 15 kPa ve en yüksek
sıcak çıkış basınç değeri 80 kPa’dır. En düşük soğuk kütle oranında sıcak akım bölgesinden çıkan
kütle miktarı maksimum olmaktadır. Soğuk kütle miktarı ile sıcak akım çıkış bölgesinden çıkan kütle
miktarları arasında ters orantı vardır. Sıcak çıkış basınç değişimine bağlı hava için soğuk kütle oranı
(Şekil 6)’da gösterilmiştir. Sıcak çıkış basınç değeri başlangıç giriş sınır şartlarında belirtilen değerin
üzerinde elde edilmiştir.
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Şekil 5. Soğuk Çıkış Basınç Değişimine Bağlı Hava için Soğuk Kütle Oranı
.

Pcg soğuk çıkış basınç değerini göstermektedir.
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Şekil 6. Sıcak Çıkış Basınç Değişimine Bağlı Hava için Soğuk Kütle Oranı
.

Pcg soğuk çıkış basınç değerini göstermektedir.
4.3. Vorteks Tüpteki Sıcaklık Dağılımının İncelenmesi
Giriş sınır şartlarının farklılaştırılması ve aynı şartlarda Standart k- türbülans modeli kullanılarak
sıcaklık değişim değerlerinin nasıl değiştiği bu bölümde irdelenmiştir. Standart k- türbülans model
giriş şartlarında soğuk kütle oranına bağlı hava için soğuk çıkış sıcaklık değerleri (Şekil 7)’de
gösterilmiştir. Sıcaklık artışı en çok 15 kPa elde edilmiş ama sistemin en verimli hali 25 kPa’
denemesinde elde edilmiştir sebebi ise sıcaklık düşüşü en çok bu değerde olmuştur. Sıcak çıkış
basıncı, soğuk çıkış basıncın iki katı olduğu bu durum için maksimum sıcaklık düşüşü gözlemlenmiştir.
Basınç değerinin minimuma inmesi sıcaklık değeri farkının da azaldığını göstermektedir.
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Şekil 7. Soğuk Kütle Oranına Bağlı Hava İçin Soğuk Çıkış Sıcaklık Değişimi.
.

Pcg soğuk çıkış basınç değerini göstermektedir.
Soğuk kütle oranına bağlı hava için sıcak çıkış sıcaklık değerleri (Şekil 8)’de gösterilmiştir. Çalışmalar
hava için değişken soğuk çıkış ve sıcak çıkış basınç değişimine bağlı olarak yapılmıştır. Soğuk çıkış
basıncının 15 kPa - 30 kPa arasında değiştiği sistemde sıcak çıkış basıncı 50 kPa - 80 kPa arasında
küçükten büyüğe artan sıcak ve soğuk basınç değişimleri oranlarında iterasyonlar yapılmış sistemin
verimliliği irdelenmiştir. Standart k- model olarak yapılan çalışmada hava için soğuk çıkış kütle oranı
arttıkça sıcak çıkış sıcaklığının arttığı (Şekil 8)’de görülmektedir. Sıcaklık değişimi maksimum değere
80 kPa sıcak basınç ve 15 kPa soğuk basınç değerinde ulaşmıştır. Buradan maksimum basınç
farkında en yüksek sıcaklık elde edilmiştir. 325 K değerine sabitlenen sıcak çıkış sıcaklığına en büyük
basınç farkında en çok yaklaşılmıştır. Soğuk kütle oranının düşmesi sistemin sıcak çıkış basıncının
düşmesine neden olmakta böylelikle T  0 şartı ile giriş sıcaklık değerine yaklaşmaktadır.
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Şekil 8. Soğuk Kütle Oranına Bağlı Hava İçin Sıcak Çıkış Sıcaklık Değişimi
.

Pcg soğuk çıkış basınç değerini göstermektedir.
Şekil 9’da sıcaklık değişimine bağlı olarak Th  Ti gösterilmiştir. Sıcaklık farkı değişimi soğuk kütle
oranına bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir.
Soğuk kütle oranına bağlı CO 2 için sıcaklık farkı değişimi (Şekil 10)’da gösterilmiştir. Vorteks tüp
içindeki girdap sonucunda soğuk akım çıkış sıcaklığının soğuk kütle oranına bağlı olarak düştüğü
görülmektedir. Soğuk akım oranı % 100 oranına yaklaştıkça minimum soğuk çıkış değeri elde
edilmiştir. En düşük sıcaklık 0,6 K olarak bulunmuştur. 25 kpa soğuk çıkış basınç ve 80 kPa sıcak
çıkış basınç değerinde elde edilmiştir. Soğuk akım sıcaklığının düşmesi soğuk çıkış sıcaklığı ile giriş
sıcaklığı arasındaki farkı ifade ettiği için en büyük düşüş 11,2 K değerde 30 kPa ile 50 kPa sıcak çıkış
statik basınç denemesinde gerçekleşmiştir.
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Şekil 9. Soğuk Kütle Oranına Bağlı CO 2 İçin Sıcaklık Farkı Değişimi
.

Pcg soğuk çıkış basınç değerini göstermektedir.
12
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Şekil 10. Soğuk Kütle Oranına Bağlı CO 2 İçin Sıcaklık Farkı Değişimi
.

Pcg soğuk çıkış basınç değerini göstermektedir.
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4.4. Vorteks Tüpteki Enerji Kayıp Hatasının İncelenmesi
Vorteks tüp enerji kayıp hatası eşitlik (4)’de belirtilen formülasyondan faydalanarak yapılmıştır. Giriş
şartları için farklı akışkanların enerji hataları hesaplanmıştır. Farklı akışkanların soğuk kütle oranına
bağlı enerji hatası (Şekil 11)’de gösterilmiştir.

% Enerji Hatası

CO2
He
Hava

% Soğuk Kütle Oranı
Şekil 11. Farklı Akışkanların Soğuk Kütle Oranına Bağlı Enerji Hatası
Helyum, hava ve CO 2 için 50 kPa sabit sıcak çıkış statik basınçta ve değişken soğuk çıkış
basınçlarında % enerji hatası bulunmuştur. Birinci durum giriş şartları içinde farklı akışkanların enerji
hataları bulunmuştur. Enerji hatasının çok küçük aralıklarda değiştiği görülmektedir. Enerji hatasının %
5 oranından düşük olması yeterli olduğu belirtilmiştir [4].

SONUÇLAR
Akışkan olarak Hava ve CO 2 kullanılmıştır. Kullanılan akışkanların ideal gaz gibi davrandığı varsayımı
yapılmış, ideal gazlar için geçerli olan hal denklemleri kullanılmıştır. Çözümlemede Fluent 6.1.22 kodlu
hesaplamalı akışkanlar dinamiği bilgisayar programı kullanılarak ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.










Vorteks tüpte sıcak çıkış bölgesindeki basınç değeri arttıkça soğuk kütle oranının arttığı
görülmüştür.
Vorteks tüp geometrisinde soğuk çıkış bölgesindeki basınç arttıkça soğuk kütle oranı
azalmaktadır.
Sıcak çıkış basıncının artması giriş ve soğuk çıkış basınçlarını artırmaktadır.
Soğuk kütle oranı artıkça soğuk çıkış sıcaklığı artmaktadır.
Soğuk çıkışta sıcaklık düşüşü elde edilmiştir.
Enerji dengesi uyum göstermiştir. % 5’in oldukça altındadır.
Farklı giriş açı değerlerinde ısı transfer değerleri hesaplanmıştır.
HAD model yardımı ile vorteks tüp çalışma şartları belirlenebilir.
Farklı ve değişken basınç değerlerinde vorteks tüp içerisinde meydana gelen ısı transferi ve
akış hareketleri [9]’da incelenmiş bu konuya paralel bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
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ÖNERİLER
Yapılan çözümlemeler bir HAD model üzerinde yapılmış, çalışma kriterleri ve çalışma performansı
belirlenmiştir. Asıl amaç vorteks tüp çalışmasının ileriki uygulama alanlarına nasıl bir etki
sağlayacağıdır.








Vorteks tüplerin uygulama alanlarının ayrıntılı bir şekilde araştırılması [5].
Yurt dışında yaygın olarak kullanılan vorteks tüplerin neden Türkiye’de kullanılmadığının
belirlenmesi, Türkiye’de vorteks tüp uygulama alanlarının ve kullanımının yaygınlaştırılması.
Farklı model, akışkan, giriş şartlarının detaylı bir şekilde değerlendirmelerinin yapılması.
Kullanılacak alana göre özellikle ticari vorteks tüplerde tüm etken parametrelerin belirlenmesi
ve optimizasyonun yakalanması konusunda çalışmaların yapılması.
Vorteks tüp performansını etkileyen parametreler çok sayıdadır. Bunların tümünün tek bir
deney düzeneğinde deneysel olarak araştırılması zaman ve emek açısından makul
görünmemektedir. Bu nedenle bu çalışmanın Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği kullanılarak
vorteks tüplerin sayısal modellemesinin yapılarak devam ettirilmesinin önemi ve yararı açıkça
görülmektedir [6].
Çalışmada, Karşıt Akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüpüne yönelik sayısal çalışma yapılmış ve
elde edilen nümerik sonuçlar ortaya konmuştur. Yapılabilecek diğer çalışma ve vorteks tüp
imalatlarında kabul edilebilecek değerlerin ve elde edilebilecek performans değerleri farklı
akışkanlar için ve kullanılabilirliği açısından diğer çalışmalara ışık tutması hedeflenmektedir.
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BUZDOLABI TASARIM PARAMETRELERİNİN
SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Dilek KUMLUTAŞ
Hasan AVCI
Mete ÖZŞEN
Ziya Haktan KARADENİZ

ÖZET
Buzdolaplarında istenilen koşullar, tasarlanacak ısı pompasının yanında iç tasarımın uygunluğu ile
elde edilmektedir. Literatürde iç tasarımın uygunluğunu araştıran sayısal çalışmalar mevcuttur. Bu
çalışma kapsamında sadece soğutucu bölümden oluşan, buharlaştırıcısı arka duvara gömülü, tek
kapılı statik tip bir buzdolabı sayısal olarak modellenmiş ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve ısı
aktarımı (HADIA) analizleri gerçekleştirilmiştir. Modelin doğruluğu test odasında yapılan deney
sonuçlarıyla karşılaştırılarak ispatlandıktan sonra sayısal sonuçlardan elde edilen sıcaklık ve hız
dağılımları incelenerek iç tasarım parametreleri belirlenmiştir. Buna göre; buharlaştırıcı yüzey
sıcaklığının, buharlaştırıcı yüksekliğinin ve buharlaştırıcı yüzeyi ile ana raflar arasındaki mesafenin
ISO 15502 standardında belirtilen test koşullarına göre en uygun değerleri parametrik olarak
araştırılmıştır. Parametrik çalışma sonucunda belirlenen tasarım parametreleri arasındaki ilişkiler
ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Isı Aktarımı (HADIA), Statik Tip Buzdolabı

ABSTRACT
Intended conditions inside domestic refrigerators are attained with inner design besides the heat pump
design. In the literature, several numerical studies have investigated inner design appropriateness. In
the present study, a single door static type domestic refrigerator with an only refrigerated compartment
and evaporator in the back wall is analyzed by the computational fluid dynamics and heat transfer
(CFDHT) method. The accuracy of the numerical results were confirmed by compared with
experimental results then the inner design parameters were determined by using with numerical
thermal and velocity distribution results. The parametric study was carried out in order to investigate
the optimum values of the surface temperature of evaporator, the high of evaporator and the gap
between the evaporator and main shelves according to experimental condition in the ISO 15502
standard. As a result; parametric study was showed that the interaction between the inner design
parameters.
Key Words: Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer (CFDHT), Static Type Domestic
Refrigerator

1. GİRİŞ
Buzdolaplarında gıda maddelerinin istenilen koşullarda saklanabilmesi iç hacim sıcaklık dağılımına
bağlıdır. Isı pompası tasarımıyla istenilen sıcaklık değerlerine ulaşılmasının yanında uygun sıcaklık
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dağılımı buzdolabı iç tasarımıyla elde edilmektedir. Bu yüzen buzdolabı tasarımının uygunluğu iç
hacim sıcaklık ve akış alanına bakılarak incelenmelidir.
Literatürde bu incelemelerin sayısal yöntemlerle yapılmasının uygun sonuçlar verdiği görülmektedir.
İncelenen sayısal çalışmalardan; Saedodin ve diğ. [1] 18 farklı iç tasarım deneyerek en iyi tasarımı
bulmaya çalışmıştır. Amara ve diğ, [8] ve Laguerre ve diğ. [3] buharlaştırıcı alanı ve sıcaklığının
etkilerini incelemiştir. Afonso ve diğ. [10] ise sayısal analiz ile ışınım kalkanının yerini tespit etmeye
çalışmıştır. Bunun dışında Foster ve diğ. [11] çalıştıkları büyük ticari tip buzdolabının sorunlu
olduğunu düşündükleri bölümlerini incelemiş ve sayısal analizler yardımıyla yaptıkları düzeltmeler ile
enerji tüketimini 1.37 kW’ dan 1.29 kW’ a düşürmüşlerdir. Ding ve diğ. [7] daha homojen sıcaklık
dağılımı elde etmek için değişik tasarımlar denemiştir. Fukuyo ve diğ. [9] istenmeyen sıcaklık
değerlerini düşürmek için yeni hava dağıtım sistemi tasarımları yapmıştır. Yapılan bu sayısal
çalışmalar, doğruluğunu deneylerle kanıtlamıştır.
İncelenen bu çalışmaların sonucunda sayısal çalışmalar ile; sorunlu bölgelerin tespit edilmesi
ve/veya tasarımın iyileştirilmesi [7, 9, 11], en uygun tasarım değerlerinin belirlenmesi [1, 6, 10],
tasarım parametrelerinin etkilerinin araştırılması [3, 8] ve kritik tasarım değerlerinin tespit edilmesi [2,
4, 5] üzerine incelemeler yapılabileceği görülmüştür.
Bu çalışmada, buharlaştırıcısı arka duvara gömülü, tek kapılı ve sadece soğutucu bölümden oluşan
bir buzdolabı üstünde sayısal ve deneysel olarak çalışılmıştır. Mevcut durumdaki modelin sayısal
analizi yapılmış ve deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Deneylerle doğruluğu ispatlandıktan sonra
parametrik çalışmayla buharlaştırıcı yüksekliğinin ve sıcaklığının ve ana raflarla buharlaştırıcı yüzeyi
arasındaki mesafenin en uygun değerleri araştırılmıştır.

2. SAYISAL VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1 Sayısal Çalışma
Bu çalışma kapsamında incelenen tek kapılı, sadece soğutucu bölümden oluşan, fanlı statik tip
buzdolabı, 1.7m x 0.48m x 0.45m (yükseklik x genişlik x derinlik) iç hacim ölçülerine sahiptir.
Buzdolabının arka duvarına gömülü olan buharlaştırıcı yüzeyi 44.5 x 91 cm2 alanına sahiptir.
Parametrik çalışmalarda sonuca hızlı ulaşmak için fan etkisiyle oluşan zorlanmış taşınım etkileri göz
ardı edilerek fan buzdolabından çıkarılmıştır. Böylece; buzdolabı iç hacmi dört cam (ana) raf, iki
sebzelik ve sebzelik camı, beş kapı rafı, lamba ve fan kutusundan oluşan statik tip buzdolabına
çevrilmiştir (Şekil 1).
Ev tipi statik tip buzdolabı üstünde çalışma yapmış olan Laguerre ve Flick [12] tarafından,
buzdolaplarının üç boyutlu incelenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ev tipi buzdolapları üstünde sayısal
analizler yapan diğer çalışmalarda da [1, 2, 3, 8, 9, 10] üç boyutlu analizler yapıldığı görülmüştür.
Literatürde görülen bu çalışmalar, buzdolabı iç ortamındaki akışın üç boyut etkilerinin önemli olduğunu
göstermiştir. Sonuç olarak; bu çalışmada, buzdolabı iç hava hacminin (Şekil 1) üç boyutlu modeli
oluşturulmuştur. Model sadece hava hacminden oluşmakta olup, iç hacimde bulunan parçaların (raf,
sebzelik, vb.) geometrik sınırları, akışı engelleyici yüzeyler olarak modellenmiştir.
Model oluşturulduktan sonra sayısal analizler için bir sonraki adım, modeli çözüm ağına ayırma
işlemidir. Çözüm ağı oluşturulurken sınır tabakalardaki geçişleri hassas hesaplamak için bu bölgelerde
daha sıkı bir ağ yapı oluşturulmuştur. Bu şekilde elde edilen çözüm ağı, 939883 elemandan
oluşmuştur (Şekil 2).
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Şekil 1. Buzdolabı İç Hava Hacmi Modeli ve Simetri (Düzlem-A) Kesit Görünümü.

Şekil 2. Buzdolabı İç Hava Hacmi Modeli Ağ Yapısı (939883 Eleman).
Buzdolabı kabuğu içten dışa doğru sırasıyla iç plastik, yalıtım malzemesi ve dış sacdan meydana
gelmektedir. Kabuğu oluşturan bu tabakalardan buzdolabı içine doğru sürekli bir ısı geçişi vardır.
Sayısal çalışmada bu ısı geçişini modellemek için toplam ısı transferi katsayısı ve dış yüzey
sıcaklığından yararlanılmıştır. Toplam ısı transferi katsayısı 1 nolu denklem ile hesaplanmıştır.
Denklem 1’de l y [m] yalıtım kalınlığını, k y [W/mK] yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısını ve U
[W/m2K] toplam ısı transferi katsayısını ifade etmektedir. Bu hesapta, kabuğu oluşturan iç plastik ve
dış sac, kalınlıkları yalıtım malzemesi kalınlığının yanında çok küçük olduğundan göz önüne
alınmamıştır. Dış yüzey ortalama sıcaklık değerleri de deneylerle elde edilmiştir.
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(1)

Statik tip buzdolaplarında kazanılan ısı, buzdolabı havasının buharlaştırıcı yüzeyi ile temas etmesi
sonucu uzaklaştırılmaktadır. Buharlaştırıcı yüzeyinin sıcaklık değeri termostat etkisi ile bir minimum ve
maksimum sıcaklık aralığında dalgalanmaktadır. Bu yüzden buharlaştırıcı yüzey sıcaklığı zamanla
değişmektedir. Bunun yanında literatürde incelenen sayısal çalışmalar [1, 3, 7, 8, 10] buharlaştırıcı
yüzeyi sıcaklığını sabit bir değer olarak kabul etmiş ve bu yaklaşımın uygun sonuçlar verdiğini
göstermiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada da buharlaştırıcı yüzeyine sabit sıcaklık kabulü yapılmıştır.
Sıcaklık değeri de deneylerle elde edilmiştir.
Deneyler sırasında buzdolabı, yalıtım malzemesinden yapılmış bir plaka üstüne yerleştirilmiştir. Bu
nedenle, buzdolabı alt yüzeyinden gerçekleşen ısı geçişi göz ardı edilerek bu yüzey adyabatik
(yalıtılmış) olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında, iç hacimde bulunan akış engelleyici (raf, sebzelik,
vb) yüzeylerden gerçekleşen ısı transferi de göz ardı edilmiş ve bu yüzeyler de adyabatik kabul
edilmiştir.
Yapılan deneyler ve kabuller doğrultusunda belirlenen sınır şartları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Sınır Şartları
BÖLGE
Buharlaştırıcı Yüzeyi
Kapı Yüzeyi
Kompresör Üst
Yüzey
Kompresör Yan
Yüzey
Arka Yüzey
Yan Yüzeyler
Üst Yüzey
Alt Yüzey ve Akış
Engelleyiciler

SINIR ŞARTI
Sabit Sıcaklık Kabulü
-3.16 C
T=24.82 C
U=0.619 W/m2K
T=26 C
U=0.416 W/m2K
T=26 C
U=0.327 W/m2K
T=25.47 C
U=0.331 W/m2K
T=24.9 C
U=0.466 W/m2K
T=25 C
U=0.353 W/m2K
Adyabatik

Literatür araştırmaları sonucunda buzdolabı sayısal çözümlerinin sürekli rejim koşullarında
yapılmasının uygun olduğu görülmüştür [1, 2, 9]. Ayrıca statik tip buzdolaplarında ışınım etkilerinin
göz ardı edilmesinin hatalı sonuçlar vereceği belirtilmiştir [3]. Bu yüzden, bu sayısal çalışma sürekli
rejim koşullarında yapılmış ve iç yüzeyler arasındaki ışınım etkileri göz önüne alınmıştır.
Statik tip buzdolaplarında, hava hacminde akış ve ısı geçişi doğal taşınım etkileri sonucu meydana
gelmektedir. Çalışma kapsamında buzdolabından fan çıkarıldığı için bu durum incelenen modele de
uymaktadır. Sonuç olarak modelde akış türünün belirlenmesinde, doğal taşınım koşulları için
belirleyici olan, Rayleigh (Ra) sayısı değerine bakılmıştır. Ra sayısı, denklem (2) dikkate alınarak
hesaplanmıştır. Denklem 2 ’de, g [m2/s] yer çekimi ivmesini, β [1/K] ısıl genleşme katsayısını, T ∞ [K]
ortam havası sıcaklığını, T s [K] yüzey sıcaklığını, L [m] karakteristik uzunluğu, ν [m2/s] kinematik
viskoziteyi, α [m2/s] ısıl yayılım katsayısını ifade etmektedir. Ortam havası sıcaklığı olarak deneyle
elde edilen ortalama iç hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı olarak da yine deneyle elde edilen ortalama
buharlaştırıcı yüzeyi sıcaklığı alınmıştır. Karakteristik uzunluk olarak buharlaştırıcı yüzeyi yüksekliği
dikkate alınmıştır. Havanın diğer özellikleri ise Tablo 2’de verilmiştir. Alınan bu değerlere göre Ra
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1305 _______

yaklaşık 7.3 x 108 olarak hesaplanmış ve bu değer kritik Ra (109) [14] değerinden küçük olduğu için
akış türü laminer kabul edilmiştir.

Ra L 

g T  TS L3
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(2)

İç hava modelinin sayısal çözümü sırasında, havanın bazı termofiziksel özellikleri kullanılmaktadır.
Havanın özellikleri, deney sonucu elde edilen ortalama buharlaştırıcı yüzey sıcaklığı ile ortalama iç
hava sıcaklık değerinin ortalaması alınarak hesaplanan film sıcaklığındaki değerler olarak kabul
edilmiştir. Tablo 2’de havanın termofiziksel özellikleri belirtilmiştir. Tabloda T f film sıcaklığını, ρ
yoğunluğu, C p özgül ısıyı, k ısı iletim katsayısını, α ısıl yayılım katsayısını ve ν kinematik viskoziteyi
ifade etmektedir.
Tablo 2. İç Havanın Termofiziksel Özellikleri
T f [K]

ρ [kg/m3] C p [J/kgK] k [W/mK]

276.9

1,269

1006.538

0.024

α (m2/s)
1,94508 x10-5

ν (m2/s)
1,38341 x10-5

Sonuç olarak; oluşturulan üç boyutlu çözüm ağının hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve ısı aktarımı
analizi sürekli rejim, laminer akış kabulü, doğal taşınım ve ışınım etkilerinin olduğu koşullarda
yapılmıştır.
2.2 Deneysel Çalışma
Deneysel çalışmalar, sayısal modelin doğruluğunu ispatlamak için yapılması gereken bir yöntemdir.
Bu çalışmada, yüzey sıcaklıklarının ve iç hava sıcaklıklarının belirlenmesi için iki ayrı deney
yapılmıştır. Deneyler, koşulları 25 C sıcaklığa ve %50 bağıl neme ayarlanan test odasında
gerçekleştirilmiştir.
Deney düzeneğindeki ısıl çiftlerin yerleşimi Şekil 3’te gösterildiği gibidir. Şekil 3.a yüzey sıcaklıklarını
belirlemek için yapılan deney düzeneğini, Şekil 3.b ise iç hava sıcaklıklarının ölçümü için yapılan
deney düzeneğini göstermektedir. Her iki deneyde de 12 adet ısıl çift kullanılmıştır.
Ölçümlere buzdolabı dış çevreyle ısıl dengedeyken başlanmış ve buzdolabının dengeye gelme
anından sonra 12 saat daha deneye devam edilmiştir. Deney süresince saniyede 1 sıcaklık ölçümü
yapılarak veriler kaydedilmiştir. Buzdolabının dengeye gelme durumundan sonraki veriler dikkate
alınarak her ısıl çift için ortalama bir sıcaklık değeri bulunmuştur. Bulunan bu ortalama değerlerden
yüzey sıcaklıkları ve iç hava sıcaklık değerleri elde edilmiştir. Elde edilen dış yüzey sıcaklıkları sınır
şartlarını belirlemede, iç yüzey ve iç hava sıcaklıkları ise sayısal sonuçları doğrulamada
kullanılmıştır.
2.3 Sayısal Modelin Doğrulanması
Sayısal çalışma sonucunda, ısıl çiftlerin yerleşimine (Şekil 3) ait koordinatlara karşılık gelen sıcaklık
değerlerinin, deneysel çalışmada bulunan sıcaklık değerleri ile karşılaştırılması Tablo 3’te verilmiştir.
Sayısal sonuçların deney sonuçlarıyla arasındaki ortalama mutlak farkı 0.82 C olup, ortalama hata
oranı %13.64 değerindedir. Tablo 3 incelendiğinde sonuçlar arasındaki maksimum farkın (~2 C) üst
duvar iç yüzeyinde meydana geldiği görülmüştür. Bu fark kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu
için sayısal sonuçların güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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2.4 Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi
Sayısal model, deneysel çalışmalarla doğrulandıktan sonra parametrik çalışma için tasarım
parametreleri seçilmiştir. Buzdolabı tasarımının uygunluğunun sıcaklık ve hız dağılımlarına bakılarak
inceleneceği daha önce vurgulanmıştı. Bu nedenle, sayısal sonuçlardan elde edilen hız ve sıcaklık
dağılımlarına göre tasarım parametreleri belirlenmiştir.
Simetri düzlemindeki (Düzlem-A) sıcaklık ve hız dağılımları Şekil 4’te bir arada verilmiştir. Şekil 4’te
renkli ölçek sıcaklık dağılımını, siyah-beyaz vektörler ise hız vektörlerinin bu düzlemindeki
izdüşümlerini ifade etmektedir.
Sıcaklık dağılımı dikkate alındığında, üst bölgelerde sıcaklıkların daha yüksek olduğu görülmüştür.
Bu durum ısınan havanın yükselmesinin bir sonucudur. Bu bölgede sıcaklıkların yüksek çıkmasının
bir diğer sebebi de fan etkisinin ihmal edilmiş olmasıdır.
Hız dağılımı dikkate alındığında, buharlaştırıcı yüzeyine yakın bölgelerde aşağı doğru akış, kapı
yüzeyine yakın bölgelerde de yukarı doğru akış olduğu gözlemlenmiştir. Böylece ısınan havanın
yükseldiği (kapı yüzeyi) ve soğuyan havanın alçaldığı (buharlaştırıcı yüzeyi) görülmüştür.
Buharlaştırıcı yüzeyine yakın olan bölgede hız değerlerinin yüksek olduğu vurgulanmalıdır. Ayrıca,
bu bölgedeki akışın buharlaştırıcı yüzeyinden aşağı doğru giderek hızlandığı görülmüştür. Buna
göre, buharlaştırıcı yüksekliğinin hava akış hızını arttırdığı ve böylece buzdolabı içerisindeki hava
dağılımını olumlu yönde etkileyeceği sonucuna varılmıştır.
Sıcaklık ve hız dağılımları bir arada değerlendirilirse, buharlaştırıcı yüzeyinde soğuyan havanın
aşağı doğru hareket ettiği ve buradan dolap iç yüzeylerine ulaştığı daha sonra dolap yüzeylerinden
gerçekleşen ısıyı çekerek yükseldiği görülür. Sonuç olarak, soğuk hava akışının gerçekleştiği,
buharlaştırıcı yüzeyi ile cam raf arasında kalan boşluğun sıcaklık dağılımı üzerinde önemli bir rol
oynadığı ortaya çıkmaktadır. Literatürde de bu boşluğun önemi vurgulanmaktadır [2, 7]. Ayrıca bu
soğuk hava akışının sıcaklık değerinin, buharlaştırıcı yüzey sıcaklığına bağlı olduğu da
görülmektedir. Buna göre, buharlaştırıcı yüzey sıcaklığının önemli bir parametre olduğu sonucu
çıkarılmıştır. Literatürde de buharlaştırıcı yüzey sıcaklığının etkisinin incelendiği çalışmalar
mevcuttur [3, 8].
Sonuç olarak; bu çalışmada, sayısal sonuçlardan yapılan gözlemler ve literatür araştırmaları göz
önüne alınarak, buharlaştırıcı yüzey sıcaklığı, buharlaştırıcı yüksekliği ve buharlaştırıcı yüzeyi ile
cam raf arasındaki boşluk tasarım parametresi olarak belirlenmiş ve incelenmiştir.
Tablo 3. Deneysel ve Sayısal Sonuçların Karşılaştırılması
ÖLÇÜM YERİ
Cam Raf 1 (R1)
Cam Raf 2 (R2)
Cam Raf 3 (R3)
Cam Raf 4 (R4)
Cam Raf 5 (R5)
Sebzelikler
İç Yüzeyler

Sağ
Orta
Sağ
Orta
Sağ
Orta
Sağ
Orta
Sağ
Orta
Üst Seb.
Alt Seb.
Üst Duvar
Sol Duvar
Kapı

DENEYSEL
ORTALAMA
SICAKLIK (C)
9.31
9.21
5.76
5.99
4.62
4.51
4.31
4.32
4.45
4.43
6.86
9.40
10.99
5.89
5.92

SAYISAL
ORTALAMA
SICAKLIK (C)
8.16
8.15
6.12
6.04
5.50
5.49
5.06
5.24
5.45
5.70
6.85
8.05
9.012
5.696
6.366

MUTLAK
FARK (C)
1.15
1.06
0.36
0.05
0.88
0.98
0.75
0.92
1
1.27
0.01
1.35
1.978
0.194
0.446

HATA
ORANI (%)
12.35
11.51
6.25
0.83
19.05
21.73
17.40
21.30
22.47
28.67
0.15
14.36
17.99
3.29
7.33
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a)

b)
a) Yüzey sıcaklık ölçümü, b) İç hava sıcaklık ölçümü
Şekil 3. Deneysel Çalışmadaki Isıl Çiftlerin Yerleşimi
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Şekil 4. Simetri Düzlemindeki (Düzlem-A) Sıcaklık ve Hız Dağılımları

3. PARAMETRİK ÇALIŞMA
Sayısal çalışmaların deneysel çalışmalarla doğrulanmasının ardından, iç hava modeline ait
belirlenen tasarım parametre değerlerinin değişiminin, tasarım çıktılarıyla olan ilişkisini araştıran bir
çalışma gerçekleştirilmiştir. Parametrik çalışma yöntemlerinde, değer aralığı kontrol edilebilen girdi
verileri, doğrulanmış sayısal modele uygulanır ve çözüm sonucunda istenilen çıktı verileri elde edilir.
Girdi parametrelerinin sayıları ve değer aralığı genişliği arttıkça çözümleme için gereken işlem yükü
ve süresi orantılı olarak artmaktadır
Çalışma kapsamında incelenen buzdolabı modeline ait parametrik çalışmada ticari bir analiz
programının parametrik tasarım bölümü kullanılmıştır. Girdi verileri 2.4. bölümde belirlenen üç adet
tasarım parametresi olup, değerlerin değişim aralığı Tablo 4’te gösterilmiştir. Tabloda belirlenen
değerler aralığı için program tarafından 15 farklı tasarım noktası oluşturulmuştur. Oluşturulan bu
tasarım noktaları sayısal analiz ile çözülmüş ve çözüm sonuçlarından aşağıda açıklanan çıktılar elde
edilmiştir.
Parametrik çalışmada, çıktı verileri ISO 15502 standardına [13] göre buzdolabı iç hacminde yerleşimi
belirlenmiş Şekil 5’te gösterilen üç adet sıcaklık ölçüm noktasına ait sıcaklıklar ile buharlaştırıcı
yüzeyinden çekilen ısı miktarına (Q evap ) göre belirlenmiştir. Standarda göre her bir nokta (T 1 ,T 2 ,T 3 ) 0 <
T < 10 C aralığında olmalı ve bu üç noktanın ortalama sıcaklığı (T ort ) maksimum 5 C’ yi aşmamalıdır.
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Bu sınırlayıcı şartlar altında T 1 , T 2 , T 3 , T ort ve Q evap değerlerinden oluşan beş adet çıktı parametresi
elde edilmiştir.
Tablo 4. Tasarım Parametreleri Değerlerinin Değişim Aralığı
Tasarım Parametresi

Değer Aralığı

Mevcut Değer

Buharlaştırıcı Yüksekliği

450 - 910 mm

910 mm

Buharlaştırıcı Sıcaklığı

-8 – 0 C

-3.16 C

Cam Raflarla Buharlaştırıcı
Yüzeyi Arasındaki Mesafe
(Boşluk)

5 – 25 mm

15 mm

Şekil 5. ISO 15502 Standardına Göre Sıcaklık Ölçümü Yapılacak Noktaların Düzeni
Parametrik çalışmada; ticari bir analiz programının parametrik tasarım bölümünün dışında farklı bir
istatistiksel yöntem kullanılsaydı, buharlaştırıcı yüksekliğinin 10 değişik değeri, buharlaştırıcı
sıcaklığının 9 değişik değeri ve boşluk mesafesinin 5 değişik değeri için toplamda 450 (10x9x5=450)
farklı model oluşturularak sayısal çözümlerin elde edilmesi gerekirdi. Ayrıca, elde edilen bu çözüm
verilerinin istatistiksel bir yöntemle de işlenerek yorumunun yapılması gerekirdi. Sadece bir modelin
çözüm süresinin yaklaşık 1 saat olduğu düşünülürse 450 modelin çözümü bir aksilik yaşanmadığı
takdirde yaklaşık 19 gün sürecekti. Bu çalışmada ise, parametrik çalışma yöntemi kullanılarak verilen
değer aralıkları arasında istenilen bir değere karşılık gelen çıktı parametrelerinin sonuçlarının 1 gün
gibi kısa bir zamanda hesaplanabilmiştir. Bu yöntem sayesinde, buzdolabı tasarımı iyileştirme
sürecinde, tasarım parametreleri değişiminin istenilen çıktı verileri üzerindeki etkileri hakkında kısa
sürede fikir sahibi olmak mümkün hale gelmiştir.
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4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Parametrik çalışmanın sonucunda elde edilen binlerce veriyi doğru yorumlamak yöntemin başarısı için
önemli bir kriterdir. Bu verilerden, standartta istenilen durumları sağlayan çıktı değerleri elde edilerek
en uygun tasarım parametreleri bulunmaya çalışılmıştır
Bu bölümde girdi değeri olarak belirlenen:




Buharlaştırıcı yüzeyi ortalama sıcaklığı T evap ifadesiyle,
Buharlaştırıcı yüksekliği h evap ifadesiyle,
Buharlaştırıcı yüzeyi ile cam raflar arasındaki mesafe, boşluk ifadesiyle

tanımlanmıştır. Aşağıda verilen yorumlarda bu ifadeler kullanılmıştır.
Mevcut durumdaki T evap (-3.16 C) değerinde, boşluğun değişimine göre gerekli olan h evap Tablo 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 5. T evap Değerinin -3.16 C Olduğu Durumda, Boşluk Değişimine Göre h evap Değişimi.
h Evap
(mm)

Boşluk
(mm)

T Evap
(C)

T Ort
(C)

T1
(C)

T2
(C)

T3
(C)

Q Evap
(W)

910
910
873
865
851
840

15
5
10
15
20
25

-3.16
-3.16
-3.16
-3.16
-3.16
-3.16

4.73
4.99
4.98
4.98
4.99
4.99

5.50
5.10
5.47
5.63
5.72
5.76

4.25
3.79
3.94
4.49
4.89
5.16

4.46
6.10
5.55
4.84
4.36
4.00

25.31
24.55
24.99
24.92
25.11
25.28

Tablo 5’te koyu ve altı çizili olan ilk satır, mevcut durumdaki parametrelere göre bulunan sayısal analiz
sonuçlarıdır. Tablo 5 incelendiğinde, mevcut T evap (-3.16 C) ve boşluk değerinde (15 mm), 865 mm
h evap değerinin istenilen koşulları sağlamada yeterli olacağı görülmüştür. Bu sonuç, mevcut durumda
kullanılan 910 mm h evap değerinin 45 mm fazla olduğunu göstermiştir.
Eğer boşluk 5 mm olsaydı, aynı T evap değerinde gerekli h evap 910 mm olacaktı. Fakat sebzelik camı
üzerinden 2.5 cm yükseklikte bulunan T 3 sıcaklık değeri 6.1 C değerinde olup diğer noktalardan (T 1 ,
T 2 ) yüksektir. Normalde, teorik olarak soğuyan hava alçalır prensibinden bu noktadaki sıcaklık
değerinin diğer noktalara göre düşük olması beklenir. Bu durum, 5 mm boşluğun soğuk havayı aşağı
bölgelere taşımada yetersiz olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, boşluğun alt limitinin, T 3
sıcaklığının T 1 ve T 2 ‘ den düşük olduğu duruma denk gelmesi gerektiğini gösterir.
Tablo 5 incelendiğinde, standartta istenilen koşulların sağlanması için, aynı T evap değerinde, boşluk ile
h evap arasında bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre boşluğun artması h evap değerini
azaltmaktadır. Ayrıca Tablo 5’ten çekilen en iyi sonuç boşluğun 20 mm olduğu durumdur. Bu durum,
hem standartta istenilen koşulları sağlayan hem de T 3 sıcaklığının T 1 ve T 2 sıcaklığından düşük
olduğu değerdedir.
Tablo 6’da ise 910 mm h evap ve -3.16 C T evap değerlerinde boşluğun değişimi ile sıcaklıklardaki
değişim gösterilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde tüm durumların standartta istenilen koşulları sağladığı
görülmektedir. Ancak T 3 sıcaklığının, T 1 ve T 2 sıcaklığına göre küçük olduğu durum 20 mm boşlukta
elde edilmiştir. Ayrıca, bu tabloya göre T 3 sıcaklığını düşürmek için boşluk değerinin arttırılması
gerektiği sonucuna varılmıştır.
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Tablo 6. h evap 910 mm ve T evap -3.16 C Olduğu Durumda Boşluk Değişimi ile Sıcaklıkların Değişimi.
h Evap.
(mm)
910

Boşluk
(mm)
5

T Evap
(C)
-3.16

T Ort
(C)
4.99

T1
(C)
5.10

T2
(C)
3.79

T3
(C)
6.10

Q Evap
(W)
24.55

910
910
910
910

10
15
20
25

-3.16
-3.16
-3.16
-3.16

4.78
4.74
4.68
4.65

5.39
5.51
5.53
5.51

3.74
4.25
4.59
4.80

5.21
4.47
3.92
3.64

24.95
25.31
25.62
25.86

Tablo 5 ve Tablo 6 belirli bir T evap değerinde, iç havada en düşük sıcaklıklara ulaşmak için h evap ve
boşluğun en büyük değerlerinin kullanılması ile ulaşılabileceğini gösterir. Elde edilen bu sonuçtan
hareketle, gerekli olan maksimum T evap değeri belirlenmeye çalışılmıştır. h evap ve boşluğun maksimum
değerlerinde, T evap ile sıcaklıklarda meydana gelen değişim Tablo 7’de elde edilmiştir. Tabloya göre
istenilen koşullara ulaşmak için T evap değerinin -2.7 C’ den küçük olması gerektiği görülmüştür. Bu
sıcaklıktan büyük değerlerde istenilen T ort değeri elde edilememektedir.
Tablo 7. Maksimum h evap (910 mm) ve Boşluk Değerinde (25 mm) T evap ile Sıcaklıkların Değişimi.
h Evap
(mm)

Boşluk
(mm)

T Evap
(C)

T Ort
(C)

T1
(C)

T2
(C)

T3
(C)

Q Evap.
(W)

910
910
910
910
910
910

25
25
25
25
25
25

0
-1.5
-2
-2.5
-2.7
-3

6.69
5.80
5.47
5.12
4.97
4.76

7.65
6.63
6.29
5.95
5.81
5.61

6.97
5.93
5.59
5.25
5.11
4.91

5.46
4.84
4.52
4.16
4.00
3.77

22.83
24.25
24.73
25.22
25.42
25.71

Tablo 8’de, seçilen 20 mm boşluk değerinde T evap değişimine göre istenilen şartları sağlayan h evap
değerleri verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi T evap düştükçe gerekli olan h evap azalmaktadır.
Buharlaştırıcı yüzeyinden çekilen ısı miktarı ve sıcaklık değerleri arasındaki ilişki göz önünde
bulundurulduğunda 851 mm h evap , 20 mm boşluk değeri ve -3.16 C T evap değeri uygun bir tasarım
olarak Tablo8’de görülmektedir.
Tablo 8. Boşluğun 20 mm Olduğu Durumda T evap Değişimi ile h evap Değişimi.

.

h Evap
(mm)
910
851
775
740
710
682
658
635
612
590
573

Boşluk
(mm)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

T Evap.
(C)
-2.75
-3.16
-4
-4.5
-5
-5.5
-6
-6.5
-7
-7.5
-8

T Ort
(C)
4.97
4.99
4.97
4.96
4.94
4.95
4.93
4.94
4.97
4.99
4.97

T1
(C)
5.80
5.72
5.51
5.39
5.27
5.16
5.04
4.95
4.89
4.84
4.78

T2
(C)
4.87
4.89
4.84
4.81
4.79
4.81
4.84
4.90
4.99
5.07
5.07

T3
(C)
4.24
4.36
4.57
4.69
4.78
4.87
4.92
4.97
5.02
5.08
5.07

Q Evap
(W)
25.21
25.11
25.19
25.29
25.41
25.52
25.66
25.77
25.89
25.99
26.15
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Sonuç olarak; bu çalışmada tek kapılı statik tip buzdolabına ait sayısal model hazırlanıp deneysel
olarak doğrulaması yapıldıktan sonra yapılacak parametrik çalışmaların, model iyileştirme sürecinde
tasarımcılara yön verebilecek bir yöntem olduğu gösterilmiştir. Geleneksel kullanılan deneme yanılma
yönteminde, tasarımcı birden fazla ilk örnek oluşturup deneysel çalışarak en iyi durumu bulmaya
çalışır. Ancak, bu geleneksel çalışma uzun süre ihtiyacını ve malzeme maliyetini de beraberinde
getirir. Sayısal, deneysel ve parametrik çalışmanın bir arada yürütülerek yapıldığı bu yöntem
sayesinde, daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle istenilen koşulları sağlayan en uygun
tasarımların gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir.
Bu çalışma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, San-Tez programı kapsamında, 00457.STZ.2009–
2 kodlu proje ile desteklenmektedir.
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FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN GENLEŞTİRİCİ
OLARAK EJEKTÖR KULLANAN KOMPRESÖRLÜ
SOĞUTUCUNUN PERFORMANS ANALİZİ
Nagihan BİLİR
H. Kürşad ERSOY
Arif HEPBAŞLI

ÖZET
Bu çalışmada, soğutucu akışkan türüne bağlı olarak ejektör genleştiricili kompresörlü soğutucunun
(EGKS) soğutma etkinlik katsayısı ve genleştirici olarak ejektör kullanıldığında klasik soğutuculara
göre performanstaki iyileşme oranı araştırıldı. Performanstaki iyileşme oranını maksimum yapan
emme lülesi basınç düşüşü ve ejektör alan oranının optimum değerleri belirlendi. Seçilen her bir
soğutucu akışkan için, evaporatör ve kondenser sıcaklıklarının klasik sisteme göre performanstaki
iyileşme oranına etkisi de incelendi.
EGKS’nin matematiksel modellenmesinde Engineering Equation Solver (EES) yazılım programı
kullanıldı. Bu bağlamda, en yüksek soğutma etki katsayısını veren soğutucu akışkanı belirlemek için,
etan ve metan serilerinden, doğal akışkanlardan ve karışımlardan seçilen altı farklı soğutucu akışkan
için bir parametrik çalışma yürütüldü. Buna göre, ejektör genleştiricili kompresörlü bir soğutucuda
incelenen soğutucu akışkanlar içinde en yüksek soğutma etkinlik katsayısını izobütanın (R600a)
sağlayacağı ve bunu R134a’nın izleyeceği belirlendi. Kompresörlü soğutucuda genleştirici olarak
ejektör kullanıldığında maksimum R125 akışkanlı soğutucuda minimum ise R22 akışkanlı soğutucuda
performans iyileşmesi elde edilebileceği saptandı.
Anahtar Kelimeler: Ejektör, Alan oranı, Genleşme, Soğutucu akışkan, COP, İyileşme.

ABSTRACT
In this study, the cooling coefficient of performance (COP) of an ejector expander compressor-based
refrigerator (EECR) was investigated depending on the type of the working refrigerant, while its
cooling performance improvement ratio was compared to conventional refrigeration systems in the use
of ejectors as expanders instead of expansion valves. The optimum values for the pressure drop at
the suction nozzle and the ejector area ratio, which maximize the performance improvement ratio,
were also determined. For each selected working refrigerant, the effect of the condenser and
evaporator temperatures on the performance improvement ratio was examined on the basis of
conventional system.
In the mathematical modeling of the EECR, Engineering Equation Solver (EES) software was used. In
this regard, a parametric study was undertaken to determine the working refrigerant with the highest
COP among the six various working refrigerants consisting of series of ethane and methane, natural
refrigerants and mixtures. It was obtained that isobutane (R600a) had the highest COP value among
the working refrigerants investigated in the EECR, followed by R134a. The minimum and maximum
cooling performance improvement ratios in the compressor-based refrigerator with an ejector as an
expander were found in the use of R22 and R125 as a working refrigerant, respectively.
Key Words: Ejector, Area ratio, Expansion, Refrigerant, COP, Improvement
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1318 _______

1. GİRİŞ
Soğutucularda sağlanacak bir performans iyileştirmesi, çok geniş bir sahayı ilgilendirir. Araştırmacılar,
halen farklı metotlar kullanarak performansı artırıcı çalışmalar yapmaktadır. Bu araştırma konularından
biri de, sistemdeki tersinmezliği artıran genleşme valfindeki kısılma kayıplarının nasıl
azaltılabileceğidir. Bu amaçla, genleşme valfi yerine, ejektör kullanılabilir. Ejektörün tahrik lülesi bir
türbin görevi yaparak, soğutucu akışkan genişlerken iş üretilmesini sağlar. Üretilen iş evaporatörden
emme lülesine emilen akışkana transfer edilerek kompresöre klasik sisteme göre daha yüksek
basınçta akışkan gönderilir. Böylece, kompresörün işi azalır ve buna bağlı olarak da klasik sisteme
göre performans (etki) katsayısı yükselir. Buradaki ejektörün fonksiyonu genleşme valfindeki kısılma
kayıplarını azaltmak ve sistemdeki enerji geri dönüşümüne yardımcı olmaktır.
Soğutma sistemlerinde genleşme valfi yerine ejektör kullanarak yapılan teorik ve deneysel
çalışmaların tamamında, performans katsayısının klasik sisteme göre daha yüksek olduğu
belirlenmiştir [1–8]. Klasik sistemin performansını artırmak için genleştirici yerine ejektör kullanma fikri
ilk olarak 1990 yılında ortaya atılmış olup, R12 soğutucu akışkanının kullanıldığı sistemin soğutma
performansında % 21 iyileşme olduğu teorik olarak bulunmuştur [9]; ama deneysel olarak, bu oranın
%10’un altında kaldığı belirlenmiştir. Performanstaki bu iyileşmenin düşük kalması, tek fazlı akış
bilgisine dayalı ejektör tasarımına ve çift fazlı ejektör akış bilgisinin noksanlığına bağlanmıştır [10–11].
Düşük evaporatör sıcaklıklarında çalışan R134a akışkanın kullanıldığı klasik soğutma sistemine
ejektör adapte edildiğinde, performans katsayısının daha çok arttığı (%16), deneysel olarak
gözlemlenmiştir [12]. Ejektörün geometrik parametrelerinin sistem performansı üzerinde önemli
derecede etkili olduğu, bir simülasyon çalışması ile ortaya konulmuştur [3]. Doğal soğutucu
akışkanların kullanıldığı (R600a, R290 ve NH 3 ) buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde sabit alanlı
ejektör kullanıldığında, soğutma performansındaki maksimum iyileşme, R600a akışkanı
kullanıldığında elde edilmiştir [13]. Evaporatör sıcaklığı 5 oC ve kondenser sıcaklığı 40 oC olduğunda,
ejektörlü sistemin COP’unun ve ikinci kanun (ekserji) veriminin klasik buhar sıkıştırmalı çevrimden
% 16 daha yüksek olduğu belirlenmiştir [14]. Bu sonuç, emme lülesindeki basınç düşüşünün optimum
değerini dikkate almayan metodoloji kullanılarak elde edilmiştir. Optimum sonuçları (maksimum COP
ve optimum ejektör alan oranı) elde etmek için, çift fazlı sabit alan ejektör akış modelinde emme lülesi
basınç düşüşünün optimum değerinin olduğu, çalışma şartlarına bağlı olarak bu değerin değiştiği ve
teorik olarak performanstaki iyileşmenin % 22,3 olduğu ortaya konmuştur [15]. Aynı çözüm
metodolojisi kullanılarak, ejektör eleman verimlerinin sistem performansı üzerine etkisi araştırılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, ejektör eleman verimleri arttıkça, sistem performansının yükseldiği, ejektör
alan oranının ise düştüğü belirlenmiştir. Ejektör genleştiricili kompresörlü soğutma çevrimleri üzerine
yapılan ekserjetik performans analizlerinin tamamında, klasik çevrime göre, çevrimin ve her bir
elemanın tersinmezliğinin düşürülebileceği [16–20] ve çevrimdeki tersinmezliklerin (ekserji yıkımının)
% 58,4 oranına kadar azalabileceği sonucuna varılmıştır [20].
Soğutucularda, değişik fiziksel ve kimyasal özeliklere sahip soğutucu akışkanlar kullanılmaktadır. Bu
çalışmanın ana amacı; metan, etan serilerinden ve doğal akışkanlardan seçilen farklı soğutucu
akışkanlar için ejektör kullanan kompresörlü soğutucunun soğutma etkinlik katsayısını araştırmaktır.
Çalışma, farklı evaporatör ve kondenser sıcaklıkları için, kompresör sıkıştırma işini minimum, soğutma
etkinlik katsayısını ise maksimum yapan optimum ejektör alan oranı ve optimum emme lülesi basınç
düşüşü bulunarak ve soğutucu akışkan seçimine bağlı olarak optimum soğutma etkinlik katsayısı
belirlenecektir. Ayrıca, aynı çalışma şartlarındaki ejektör genleşmeli soğutucu ile klasik soğutucunun
soğutma etkinlik katsayıları da karşılaştırılacaktır.

2. EJEKTÖR GENLEŞTİRİCİLİ KOMPRESÖRLÜ SOĞUTMA ÇEVRİMİ
Klasik sistem ile ejektör genleştiricili sistem arasındaki temel fark; kondenser ve evaporatör arasındaki
kısılma işleminin genleşme valfi yerine, ejektörle yapılmasıdır. Sistemin diğer elemanları, bir separatör
(ayırıcı) ve oldukça küçük bir genleşme valfi hariç, aynıdır. Ejektörlü soğutma sisteminin tesisat
şeması ve çevrimin P-h diyagramı Şekil 1’de verilirken, sistemde kullanılan ejektör şematik olarak
Şekil 2’de gösterilmiştir.
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1b
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7
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Şekil 1. Ejektör Genleştiricili Kompresörlü Soğutma Çevriminin Tesisat Şeması ve P-h Diyagramı.

Emme lülesi
(Sekonder lüle)

Sabit alan karışım odası

Difüzör

Tahrik lülesi
(Primer lüle)
Kondenserden
gelen akış 1
(Primer akış)

2b
1b

Separatöre
3 (Karışmış akış)

3m

2b

2
Evaporatörden gelen akış
(Sekonder akış)

Şekil 2. Sabit Alanlı Ejektörün Şematik Gösterimi.
Ejektör genleştiricili kompresörlü soğutma sistemin çalışması şöyle gerçekleşir: Yüksek basınç ve
sıcaklıkta kondenserden gelen sıvı haldeki primer akışkan tahrik lülesine 1 durumunda girer. Burada
basınç ve sıcaklığı düşerken hızı artar ve 1 b durumuna gelir. 1 b durumundaki yüksek hızlı primer
akışkan ejektörde ilerlerken emme lülesinde vakum oluşturur ve evaporatörden 2 durumunda doymuş
buhar olarak gelen sekonder akışkanı ejektörün içerisine emer. Bu olay sırasında sekonder akışkanın
sıcaklığı ve basıncı bir miktar düşerek 2 b durumuna iner. Primer ve sekonder akışkanlar karışma
odasında karışır ve ses altı akışa dönüşüp basıncı artar. 3 m durumunda karışma basıncına yükselen
karışım ejektörün difüzör kısmına girer ve burada akışkanın hızı, hemen hemen durgun hale gelinceye
kadar düşerken basıncı artar ve ejektörü 3 durumunda terk eder. Böylece, ejektör yüksek basınçlı bir
akışkanın enerjisini düşük basınçtaki diğer akışkana aktararak onun basıncını nispeten yükseltmiş
olur. Dolayısıyla, kompresöre giriş basıncı klasik sisteme göre daha yüksek olacaktır. Ejektörü terk
eden karışım, ayırma kabına (separatör) girer, burada doymuş sıvı ve doymuş buhar olarak ikiye
ayrılır. Ayırma kabından çıkan 6 durumundaki doymuş sıvının basınç ve sıcaklığı, evaporatör basınç
ve sıcaklığına küçük bir genleşme valfi kullanılarak düşürülür ve 7 durumunda evaporatöre gönderilir.
Burada akışkan soğutulmak istenen ortamdan ısı çekerek buharlaşır ve 2 durumunda doymuş buhar
olarak tekrar ejektöre döner. Ayırma kabından ayrılan akışkanın doymuş buhar haldeki diğer kısmı ise
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kompresöre 4 durumunda girer. Kompresörde akışkanın basınç ve sıcaklığı, kondenser basınç ve
sıcaklığına yükseltilir. Ejektör kullanıldığı için kompresöre giriş basıncı klasik sisteme göre nispeten
daha yüksektir ve bu nedenle kompresör daha az iş harcar. Kompresörü 5 durumunda kızgın buhar
olarak terk eden akışkan kondensere sevk edilir. Burada çevreye ısı vererek 1 durumuna yoğuşur ve
tekrar ejektöre gider. Ejektörü genleştirici olarak kullanan soğutma çevrimin çalışması bu şekilde
devam eder.
Ejektördeki akış, bir boyutlu uniform denge akışıdır. Ejektör genleştiricili çevrim, ejektör çıkışında bir
birim karışmış akışa göre modellenir. Ejektörün sabit alan karışım odası girişinde, primer ve sekonder
akışkanlar aynı basınca (P b =P 1b =P 2b ) iner. Çift fazlı sabit alanlı ejektör akış modeline dayanan ejektör
genleştiricili soğutma sisteminin enerji analizi, başka yerde ayrıntılı olarak verilmiştir [15].

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Kompresörlü ejektörlü soğutucular için çift fazlı, sabit alan ejektör akış modeline dayanan ve
literatürde [15] detayları verilen matematiksel model Engineering Equation Solver (EES) yazılım
programına aktarıldı. Verilen evaporatör ve kondenser sıcaklığı ve seçilen soğutucu akışkan için
optimum emme lülesi basınç düşüşü, optimum ejektör alan oranı ve maksimum soğutma etkinlik
katsayısı belirlendi. Sonra, genleştirici olarak ejektör kullanıldığında, evaporatör ve kondenser
sıcaklıklarına bağlı olarak klasik kompresörlü soğutma sisteminin performansındaki iyileşme oranları
araştırıldı. Ejektör genleşmeli soğutma çevriminin karakteristikleri araştırılırken ejektör elemanlarının
(tahrik lülesi, emme lülesi ve difüzör) izentropik verimleri; tahrik lülesi için η n = 0,90, emme lülesi için
η s = 0,90 ve difüzör için η d = 0,80 kabul edildi.

Optimum emme lülesi basınç düşüşü, [kPa]

90
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80
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40
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R290

R134a

R600a
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Şekil 3. Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Optimum Emme Lülesi Basınç Düşüşü.
Farklı soğutucu akışkanlar için, sekonder akışın (evaporatörden gelen akış) emme lülesindeki
optimum basınç düşüşü (P ev -P b ) Şekil 3’de verilmiştir. Bu optimum değerde, ejektör çıkış basıncını
maksimum ve buna bağlı olarak kompresör sıkıştırma basınç oranı ve kompresör işi ise minimumdur.
Şekil 3’de görüldüğü gibi, her bir akışkanın termodinamik özelikleri farklı olduğundan optimum emme
lülesi basınç düşüşünün farklı bir değeri vardır. Genellikle, açık literatürde bu basınç düşüşü ya ihmal
edilmekte ya da sabit bir değer (30 kPa) alınmaktadır. Maksimum soğutma etkinlik katsayısına
ulaşmak için soğutucu akışkan cinsine de bağlı olarak emme lülesi basınç düşüşünün optimum değeri
dikkate alınmalıdır. Araştırılan soğutucu akışkanlar için optimum emme lülesi basınç düşüşü
maksimum 70 kPa (R125), minimum ise 11 kPa (R404a) dır.
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Şekil 4. Soğutucu Akışkana Bağlı Olarak Optimum Ejektör Alan Oranları.
Sırasıyla, 5°C ve 40°C’lik evaporatör ve kondenser sıcaklıklarında, farklı soğutucu akışkanların
kullanılması durumunda, optimum ejektör alan oranları Şekil 4’de gösterilmiştir. Şekil 3’de gösterilen
optimum emme lülesi basınç düşüşünü elde etmek için, ejektörde, optimum alan oranı olmalıdır.
Araştırılan soğutucu akışkanlar için optimum ejektör alan oranının minimum ve maksimum değerleri
(A r ), sırasıyla, 3,97 (R125) ve 6,64 (R22)’dir.
6,6
6,4

Tkon= 40 °C

Ejektörlü çevrim
Klasik çevrim

Tev= 5 °C

6,2
6,0
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R290

R134a
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Şekil 5. Soğutucu Akışkana ve Çevrim Türüne Bağlı Olarak Soğutma Etkinlik Katsayıları.
Sistemde kullanılan soğutucu akışkana ve çevrim türüne bağlı olarak elde edilebilecek soğutma
performans katsayıları, Şekil 5’te karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Her iki çevrimde de incelenen
soğutucu akışkanlar arasında minimum COP; R125 ve maksimum COP ise; R600a için elde edilmiştir.
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Bunun nedeni şöyle açıklanabilir: Verilen çalışma sıcaklıklarında (T kon = 40 °C ve T ev =5°C) evaporatör
ve kondenser basınçları arasındaki fark; R600a kullanan soğutucuda 3,481 bar ile minimum ve R125
kullanan soğutucuda 12,26 bar ile maksimum değerdedir. Bu basınç farkı kompresör işini doğrudan
etkileyeceğinden, en yüksek soğutma etkinlik katsayısı R600a soğutkanlı çevrimde elde edildiği
söylenebilir. Şekil 5’e göre, kompresörlü soğutucularda genleşme valfi yerine ejektör kullanılması
durumunda, R125 kullanan soğutucuda, COP değeri 4,66’dan 5,69’a yükselmekte, yani soğutma
performansındaki iyileşme oranı % 22’ye ulaşmaktadır. Bu değer, incelenen akışkanlar arasında
ulaşılabilecek maksimum iyileşme oranıdır. Bu da, şundan kaynaklanmaktadır: T kon = 40 °C ve T ev =
5°C için evaporatör ve kondenser basınçları arasındaki fark, R125 soğutucu akışkanlı soğutucuda
12,26 bar olduğundan, incelenen soğutkanları kullanacak soğutucular arasında en çok genleşme valfi
kaybı da R125 soğutucu akışkanlı soğutucuda gerçekleşecektir. Ejektör bu genleşme kaybından enerji
geri kazanımı sağlamak amacıyla kullanıldığından, çevrimde genleştirici olarak ejektör kullanıldığında
en çok performans iyileşmesi de R125 soğutucu akışkanlı soğutucuda sağlanabilecektir.
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Şekil 6. Soğutucu Akışkan Cinsine ve Evaporatör Sıcaklığına Bağlı Olarak, Ejektör Kullanıldığında
Klasik Soğutucuların Soğutma Etkinlik Katsayısındaki İyileşme Oranları.
Farklı soğutucu akışkanlar için, genleştirici olarak ejektör kullanıldığında evaporatör sıcaklığıyla
sistemin performansındaki iyileşme oranının nasıl değiştiği Şekil 6’da gösterilmiştir. Sabit kondenser
sıcaklığında, evaporatör sıcaklığı 5 °C’den -25 °C’ye düşerken, klasik sisteme ejektör adapte edilirse
soğutma performans katsayısındaki iyileşme oranı en çok, sistemde soğutucu akışkan olarak R125
akışkanı kullanıldığında elde edilmiştir (% 22,00 - % 43,13). En az ise, R22 akışkanı kullanıldığında
elde edilmiştir (% 9,03 - % 15,38). Ayrıca, Şekil 6’dan, seçilen bütün akışkanlar için, evaporatör
sıcaklığı azaldıkça, COP’taki iyileşme oranının arttığı açık olarak görülmektedir. Bu şöyle açıklanabilir:
Evaporatör ve kondenser sıcaklıkları arasındaki fark büyüdükçe, sistemde genleştirici olarak ejektörün
kullanılması sistem performansı için daha avantajlı sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, düşük
evaporatör sıcaklıklarında (derin dondurucu vb.) klasik soğutma sistemine genleştirici olarak ejektör
adapte etmek daha yararlıdır.
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Şekil 7. Soğutucu Akışkan Cinsine ve Kondenser Sıcaklığına Bağlı Olarak, Ejektör Kullanıldığında
Klasik Soğutucuların Soğutma Etkinlik Katsayısındaki İyileşme Oranları.
Genleştirici olarak ejektör kullanıldığında, kondenser sıcaklığı ile farklı soğutucu akışkanları için klasik
soğutma sisteminin performansındaki iyileşme oranının (COP i ) değişimi Şekil 7’de verilmiştir. Sabit
evaporatör sıcaklığında, kondenser sıcaklığı 35 °C’den 50 °C’ye artarken, klasik sisteme ejektör
adapte edilirse soğutma performans katsayısındaki iyileşme oranı en çok, sistemde soğutucu akışkan
olarak R125 akışkanı kullanıldığında elde edilmiştir (% 15,79 - % 35,19) ve en az ise, R22 akışkanı
kullanıldığında elde edilmiştir (% 9,03 - % 15,38). Ayrıca, Şekil 7’ye göre, seçilen bütün akışkanlar için
kondenser sıcaklığı artıkça, COP’taki iyileşme oranının arttığı görülmektedir. Daha önce de ifade
edildiği gibi; kondenser sıcaklığı arttığı zaman, klasik soğutma sisteminin genleşme valfinin kayıpları
da artar. Genleşme valfi yerine ejektör kullanılmasıyla genleşme valfinde kaybolan işin geri dönüşüm
miktarı da artar ve bu iş ile kompresörün harcayacağı iş daha da azalır. Bu sonuca göre, hava
soğutmalı kondenser kullanan ve dış hava sıcaklığı yüksek olan bölgelerde çalışan soğutma sistemine
ejektör modifiye etmek, daha avantajlı olacaktır.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bu çalışmada, genleşme valfi yerine sabit alanlı ejektör kullanan kompresörlü soğutucunun soğutma
etkinlik katsayısı ve klasik soğutuculara göre performanstaki iyileşme oranı üzerine soğutucu akışkan
cinsinin etkisi araştırılmıştır. Performanstaki iyileşme oranını maksimum yapan optimum emme lülesi
basınç düşüşü ve optimum ejektör alan oranı belirlenmiştir. Farklı evaporatör ve kondenser sıcaklıkları
için klasik sisteme göre performanstaki iyileşme oranları elde edilmiştir. Bu çalışmadan çıkartılan
sonuçlar, aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1. Soğutma etkinlik katsayısını maksimum yapan, emme lülesi basınç düşüşünün ve ejektör alan
oranının her bir akışkan için farklı bir optimum değeri vardır.
2. İncelen soğutucu akışkanlar içinde ejektör genleştiricili soğutma çevrimlerinde en yüksek
soğutma etkinlik katsayısını izobütan (R600a) vermekte olup, onu R134a akışkanı
izlemektedir.
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3. Evaporatör ve kondenser sıcaklıkları arasındaki fark büyük ise (düşük evaporatör sıcaklığı;
örneğin derin dondurucu veya yüksek kondenser sıcaklığı) klasik soğutma sisteminde
genleştirici olarak ejektör kullanmak, sisteminin performansını daha çok iyileştirir.
4. Klasik sisteme ejektör adapte edilirse incelenen soğutkanlar arasında soğutma performans
katsayısındaki iyileşme oranı maksimum R125 için elde edilebilecektir.
5. Soğutucu akışkan cinsine bağlı olarak aynı çalışma sıcaklığı için evaporatör ve kondenser
arasındaki basınç farkı büyük olan çevrimlerde, ejektörü genleştirici olarak kullanmak soğutma
etkinlik katsayısını daha çok artıracaktır.
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İKİ KADEMELİ EKONOMİZERLİ BUHAR SIKIŞTIRMALI
SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN PERFORMANS ANALİZİ
Bayram KILIÇ
Arzu ŞENCAN ŞAHİN
Osman İPEK

ÖZET
Yoğuşturucu sıcaklığıyla buharlaştırıcı sıcaklığı arasındaki fark çok büyük olduğunda kompresör çok
fazla giriş işi (elektrik enerjisi) harcar. Elektrik enerjisi miktarının azaltılması ve sistemin toplam etkinlik
katsayısının arttırılmasının bir yolu da iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin
kullanılmasıdır.
Bu çalışmada, iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin birinci yasa analizi
yapılmıştır. Sistemde soğutucu akışkan olarak R134a kullanılmıştır. Bu soğutucu akışkanı kullanan iki
kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin değişik çalışma şartlarında sistem
performansı (COP) incelenmiş ve sistemin optimum çalışma şartları belirlenmiştir. Sonuç olarak en
yüksek soğutma etkinlik katsayısı değeri, kondenser sıcaklığı 20 oC ve evaporatör sıcaklığı 5 oC olan
çalışma şartlarında elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Buhar sıkıştırmalı soğutma, COP, İki kademe, Ekonomizer.

ABSTRACT
Compressor consumes much input work (electric power) when difference between evaporator
temperature and condenser temperature is very large. In order to reduce electrical energy and to
increase coefficient of performance, vapor-compression refrigeration system with economizer and twostage is used.
In this study, the first law analysis of two-stage process with economizer vapor-compression
refrigeration system was made. R134a as refrigerant in the system was used. The coefficient of
performance (COP) of two-stage process with economizer vapor-compression refrigeration system
was investigated in various operating conditions. Optimum operating conditions of system were
determined. As a result, the highest coefficient of performance value was obtained in the condenser
temperature 20 ° C and evaporator temperature 5 ° C.
Key Words: Vapor Compression Refrigeration, COP, Two-stage, Economizer.

1. GİRİŞ
Buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde düşük sıcaklıktaki bir ortamdan çekilen ısı daha yüksek
sıcaklıktaki bir ortama atılır. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için sistemde soğutucu akışkan
dolaştırılırken dışarıdan iş verilir. Bu süreç sırasında soğutucu akışkan bir takım işlemlere tabi
tutularak faz değiştirir. Tüm bu işlemler serisi çevrim olarak bilinir [1].
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İdeal bir buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi temel olarak kompresör, kondanser, genleşme valfi ve
evaporatör olmak üzere dört ana elemandan oluşmaktadır. Evaporatörden doymuş buhar olarak çıkan
soğutucu akışkan, bir kompresör yardımıyla basıncı arttırılarak kondansere basılır. Yüksek basınçta
kompresörden çıkan soğutucu akışkan kondansere girer ve burada ısısını dış ortama atarak sabit
basınçta yoğuşur. Yoğuşan akışkan genleşme valfine girer. Genleşme valfinden geçen soğutucu
akışkan sabit entalpide genleşerek ıslak buhar haline gelir. Islak buhar halinde evaporatöre giren
soğutucu akışkan dış ortamın ısısını çekerek buharlaşır ve buradan geçerek buhar halinde tekrar
kompresöre girer. Çevrim böylece devam eder [2].
Yoğuşma sıcaklıklarının fazla yüksek olmadığı buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde tek kademeli
sıkıştırma işlemi -30 oC’ye kadar olan evaporasyon sıcaklıklarında oldukça tatmin edici sonuçlar
vererek çalışabilmektedir. Ancak çok düşük evaporasyon sıcaklıklarındaki çalışma şartlarında
soğutma çevriminin kapasitesi ile birlikte performans katsayısı da hızla düşme durumundadır. Bunun
sebeplerinden birisi de düşük emme basıncı ile başlayan sıkıştırma işleminin aynı çıkış yoğuşma
basıncına ulaşabilmek üzere daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışmayı gerektirmesidir. Kaldı ki bu
yüksek sıkıştırma oranı sonucu çıkış basıncı ve sıcaklığı daha da yükselme eğilimindedir. Bu
nedenlerle çok düşük evaporasyon sıcaklıkları gerektiğinde aşırı kompresör çıkış basınç ve
sıcaklıklarını önlemek ve aynı zamanda da daha verimli çalışma şartları sağlamak üzere kademeli
sıkıştırma işlemlerine başvurulmaktadır. Kademeli sıkıştırma genellikle iki seri kompresyon ile ve
bazen de gerektiğinde üç ve daha fazla seri kompresyonla sağlanmaktadır. Sistemde dolaşan ve
sıkıştırılıp genişletilen soğutucu akışkan tek cins ve aynıdır.
Kademeli sıkıştırma işlemi sırasında her kompresör çıkışı ile bir sonraki kompresör girişi arasına
yükselen sıcaklığı düşürmek (kızgın buharı doymuş buhar haline döndürmek) ve sonraki sıkıştırma
işlemi sonunda sıcaklığın aşırı derecede artmasını önlemek ve verimli bir çalışma sağlamak üzere bir
ara soğutma işlemi gerekir. Bu da iki şekilde yapılabilmekte olup bunlar; bir ısı değiştiricide kızgın
buhar haldeki soğutkanın ikincil bir soğutucu sıvı ile kontrollü olarak soğutulması veya soğutma
kompresörü silindirlerinin ve silindir kapaklarının çift cidarlı, gömlekli olarak yapılması suretiyle
sağlanabilmektedir. Her iki durumda da ikincil akışkanın sıcaklık ve debilerinin düzenli ve kontrollerinin
mümkün olması gerekmektedir. Şekil 1’de iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma
çevrimi ve Şekil 2’de çevrimin P-h diyagramı görülmektedir.

Şekil 1. İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi.
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Şekil 2. İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin P-h Diyagramı.

2. TERMODİNAMİK ANALİZ
Şekil 1’de gösterilen iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin birinci yasa
analizi yapılmıştır. Termodinamiğin birinci kanununa göre sistemin soğutma etkisi aşağıdaki gibi
belirlenebilir;

QE  m o (h1  h10 )

(1)

Kondenserdeki ısı transfer miktarı aşağıdaki gibi ifade edilir;

QC  m (h4  h6 )

(2)

Alçak basınç kompresörünün (LPC) çalışma yükü;

WLPC  m o (h2  h1 )

(3)

Yüksek basınç kompresörünün (HPC) çalışma yükü;

WHPC  m (h4  h3 )

(4)

Soğutma çevriminin performans katsayısı (COP), net soğutma etkisinin kompresör çalışma yüküne
oranı olarak tanımlanır. İki kademeli soğutma için aşağıdaki gibi ifade edilir[6, 7];

COP 

QE
WLPC  WHPC

(6)
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3. SONUÇ VE TARTIŞMA
İki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde kondenser sıcaklığı 20 oC de sabit
tutulup evaporatör sıcaklığı değişime bağlı olarak bulunan soğutma etkinlik katsayısı değerleri Şekil
3’de verilmiştir.
14
Tk=20 C

13
12

COP

11
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9
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6
5
-15
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5

Evaporatör Sıcaklığı (C)

Şekil 3. Evaporatör Sıcaklığı Değişimine Bağlı Olarak Soğutma Etkinlik Katsayısı Değerleri.

COP

İki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde kondenser sıcaklığı 25 oC de sabit
tutulup evaporatör sıcaklığı değişime bağlı olarak bulunan soğutma etkinlik katsayısı değerleri Şekil
4’de verilmiştir.
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Şekil 4. Evaporatör Sıcaklığı Değişimine Bağlı Soğutma Etkinlik Katsayısı Değerleri.
İki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde kondenser sıcaklığı 30 oC de sabit
tutulup evaporatör sıcaklığı değişime bağlı olarak bulunan soğutma etkinlik katsayısı değerleri Şekil
5’de verilmiştir.
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Şekil 5. Evaporatör Sıcaklığı Değişimine Bağlı Soğutma Etkinlik Katsayısı Değerleri.
İki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde kondenser sıcaklığı 35 oC de sabit
tutulup evaporatör sıcaklığı değişime bağlı olarak bulunan soğutma etkinlik katsayısı değerleri Şekil
6’da verilmiştir.

7
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Şekil 6. Evaporatör Sıcaklığı Değişimine Bağlı Soğutma Etkinlik Katsayısı Değerleri.
İki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde kondenser sıcaklığı 40 oC de sabit
tutulup evaporatör sıcaklığı değişime bağlı olarak bulunan soğutma etkinlik katsayısı değerleri Şekil
7’de verilmiştir.
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Şekil 7. Evaporatör Sıcaklığı Değişimine Bağlı Soğutma Etkinlik Katsayısı Değerleri.
İki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde kondenser sıcaklığı 45 oC de sabit
tutulup evaporatör sıcaklığı değişime bağlı olarak bulunan soğutma etkinlik katsayısı değerleri Şekil
8’de verilmiştir.
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Şekil 8. Evaporatör Sıcaklığı Değişimine Bağlı Soğutma Etkinlik Katsayısı Değerleri.
İki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde kondenser sıcaklıkları ve evaporatör
sıcaklığı değişime bağlı olarak bulunan soğutma etkinlik katsayısı değerleri Şekil 9’da verilmiştir.
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Şekil 9. Evaporatör ve Kondenser Sıcaklığı Değişimine Bağlı Soğutma Etkinlik Katsayısı Değerleri.

SONUÇ
Bazı endüstriyel uygulamalarda düşük sıcaklıklarda soğutma gerekir ve uygulamanın sıcaklık aralığı
basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin etkili çalışabilmesi için çok büyük olabilir. Büyük sıcaklık
aralığı çok fazla basınç kaybına yol açarak kompresörün daha düşük verimle çalışmasına neden olur.
Bu gibi durumlarda başvurulan yöntemlerden biri soğutmayı iki kademede yapmaktır.
Bu çalışmada, R134a kullanılan iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin birinci
yasa analizi yapılmıştır. Bu soğutucu akışkanı kullanan iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı
soğutma sisteminin değişik çalışma şartlarında sistem performansı (COP) incelenmiş ve sistemin
optimum çalışma şartları belirlenmiştir. Sonuç olarak, soğutma etkinlik katsayısını belirlemek için
yapılan analizlerde, en yüksek soğutma etkinlik katsayısı değeri kondenser sıcaklığı 20 oC, evaporatör
sıcaklığı 5 oC olan çalışma şartlarında 13.81olarak elde edilmiştir.
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DESİSİF-EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL
OLARAK İNCELENMESİ
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Tuncay YILMAZ
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Ertaç HÜRDOĞAN

ÖZET
Desisif-Evaporatif soğutma sistemleri enerji açısından verimli, düşük maliyetli ve çevresel olarak
güvenli sistemlerdir. Desisif-Evaporatif soğutma sistemlerinde genellikle soğutma için kullanılacak olan
havanın nemi alındıktan sonra nemlendirme ünitesinde hava üzerine yüksek basınçta atomize edilmiş
su püskürtülerek havanın sıcaklığı düşürüldükten sonra soğutulacak olan ortama gönderilmektedir.
Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında kurulmuş olan Desisif (Nem
almalı) - Evaporatif bir soğutma sisteminin ADANA ilinde uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla
O
sistemin performansı incelemek için ölçümler yapılmıştır. Deneyde 100 C sabit sıcaklıktaki
3
rejenerasyon havası, taze hava ve atık hava debileri 4000 m /h olarak sabit tutulmuştur. Sistem
üzerinde sıcaklık, basınç, güç ve nem gibi değerler anlık olarak ölçülerek deneyler gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İklimlendirme, desisif - evaporatif soğutma, nem alma

ABSTRACT
Desiccant based evaporative cooling systems are energy efficient, cost effective, and environmentally
benign systems. After the moisture of fresh air is adsorbed in desiccant based evaporative cooling
systems, the fresh air temperature is decreased by spraying high pressurized water in direct
evaporative unit. This air is then supplied to air conditioning room.
The performance of a desiccant based evaporative cooling system that is established in laboratory of
Mechanical Engineering Department of Cukurova University is investigated for the applicability of a
desiccant based evaporative cooling system in ADANA. In these experiments, regeneration air that
has 100 OC constant temperature, fresh air and waste air are used at constant flow rate of 4000 m3/h.
Experiments were carried out instantly by measuring different parameters such as temperature,
pressure, power and humidity on the system.
Key Words: Air-conditioning, desiccant-evaporative cooling, dehumidification.

1.GİRİŞ
Günümüzde soğutma amacıyla kullanılan cihazların büyük çoğunluğu buhar sıkıştırmalı çevrime göre
çalışmaktadır ve bu sistemlerin de büyük çoğunluğunda ana enerji kaynağı elektrik enerjisidir. Buhar
sıkıştırmalı çevrimlerde aracı akışkan olarak hala CFC’ler kullanılmaktadır.
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Enerji fiyatlarındaki artış ve çevre bilincinin artmasıyla buhar sıkıştırmalı çevrime alternatif olabilecek
soğutma sistemleri üzerine çalışmalar son yıllarda artmıştır. Bunlardan birisi de Desisif-Evaporatif
soğutmadır.
Desisif – Evaporatif soğutma sistemleri enerji açısından verimli, düşük maliyetli ve çevresel olarak
güvenli sistemlerdir. Genellikle bir desisif evaporative soğutma sisteminde başlıca bulunan elemanlar
şunlardır: Döner rotorlu nem alma ünitesi, ısı eşanjörleri, direk veya dolaylı evaporatif soğutma ünitesi,
filtre, fan, pompa gibi ekipmanlardan oluşmaktadır.
Nemlendirmeli soğutma özellikle kuru ve sıcak iklimler için uygundur. Nemli bölgelerde konfor kliması
amacıyla kullanılması durumunda iklimlendirilen mahal içerisindeki nem yükselmekte ve konfor şartları
sağlanamamaktadır. Ancak nemli bölgelerde de dolaylı nemlendirme sistemleri kullanılarak soğutma
yapmak ve mahal havasının neminin aşırı artmasını önleyerek soğutma yapmak mümkündür. Bu
amaçla havanın neminin alınması gerekmektedir. Nemlendirmeli sistemlerde kullanılacak dış havanın
neminin alınması için katı veya sıvı soğurmalı(desisif) nem alıcı maddeler kullanılır.
Bu sistemlerde döner rotorlu nem alma ünitesi havanın içinde bulunan nemi üzerine almaktadır. Nemi
alınmış olan hava evaporatif soğutma ile soğutulmaktadır. Daha sonra nem alma rotorunda adsorbe
edilen nem doğal gaz, atık ısı veya güneş enerjisi gibi bir ısı kaynağı kullanılarak uzaklaştırılmaktadır.
Nemlendirmeli soğutma konusunda literatürde çok sayıda farklı şekillerde çalışmalar mevcuttur.
Hisham ve ark.[1], Kuveyt’te dolaylı evaporatif soğutma ünitesinden sonra direk evaporatif soğutma
ünitesi yerleştirerek bir soğutma sistemini test etmişlerdir.
Camargoa ve ark.[2], insanların ısıl konforu için evaporatif soğutma işlemlerinin temel prensiplerini ve
sıcaklık değişiminin denklemleri üzerine bir çalışma yapmışlardır. Khalid ve Nabeel [3], Irak iklim
şartlarında soğutma yükünün karşılanması için dolaylı evaporatif soğutmanın uygulanabilirliğini
göstermişlerdir.
Kodama ve ark. [4], Güneş enerjisi destekli bir desisif evaporatif soğutma sistemini deneysel olarak
test etmişlerdir. Elsayeda, ve ark.[5], desisif bir iklimlendirme sisteminin performansını teorik olarak
incelemişler ve toplam sistem performansı üzerinden sistemin olabilirliğini değerlendirmişlerdir. Ge ve
ark. [6] iki kademeli desisif soğutma sisteminin performansını ve pratik uygulamalar için kullanımını
araştırmışlardır.
Son yıllarda kullanımı yaygınlaşmaya başlayan ve konvansiyonel iklimlendirme sistemlerine göre bazı
avantajlara sahip olan nem almalı (desisif) iklimlendirme sistemlerinin uygulanabilirliğini araştırmak
amacıyla Hürdoğan ve ark. [7], bir sistem tasarlayıp kurmuşlardır. Çukurova Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında kurulmuş olan nem almalı (desisif) bir iklimlendirme sistemini
ele almışlar ve tasarlanan sistemde bulunan bütün noktaların psikrometrik özelliklerinin analitik olarak
hesaplanabildiği bir model oluşturmuşlardır. Bu modelle, Adana için Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ)
tarafından ölçülen iklim verileri kullanılarak güneş enerjisinin kurulan desisif iklimlendirme sisteminde
kullanımının avantaj-dezavantajını araştırmışlardır.
Desisif evaporatif soğutma konusunda birçok çalışmalar yapılmıştır. Yılmaz ve ark.[8], Heidarinejad ve
ark. [9], Bourdoukan ve ark. [10], gibi birçok araştırmacı iklimlendirme sitemleri üzerine çalışmalar
yapmışlardır.

2. DENEY SİSTEMİNİN TANITILMASI
Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında kurulan Desisif-Evaporatif
Soğutma Sisteminin Adana gibi nemli bir bölgede performansı incelenmiştir.
Kurulan sistemin genel görünüşü Şekil 1’de verilmiştir. Nem almalı (desisif) iklimlendirme sistemleri
son yıllarda Avrupa’da ve ABD’de yaygınlaşmasına rağmen, Türkiye’de bu sistemlerin çok fazla
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
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uygulaması bulunmamaktadır. Bu çalışmada, hızla gelişen bu iklimlendirme sistemlerinin ülkemiz
koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla bu sistem düşünülmüştür.
Bu sistemde taze, atık ve rejenerasyon havası olmak üzere üç türlü hava akışı mevcut olup taze hava,
rejenerasyon havası ve atık hava için ayrı ayrı üç adet fan kullanılmıştır. Temiz hava kanalı, tamamı
dışarıdan alınan taze havayı soğutarak mahale iletmek için kullanılmaktadır. Atık hava kanalı
yardımıyla, mahal içerisinden emilen düşük sıcaklıktaki hava nemlendirme ünitesinden daha da
sıcaklığı düşürülerek taze havayı soğutmak için gereklidir. Rejenerasyon hava kanalı ise nem alma
ünitesinde emilen nemi uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Bu kanallarda, kullanılan havayı sistemin
amacına uygun olarak şartlandırmak ve kontrol etmek amacıyla çeşitli elemanlar (nem alma ünitesi, ısı
değiştiricisi, fan, nemlendirme ünitesi, ısıtıcı ünitesi, v.b.) vardır.
Temiz hava kanalına 1 noktasında alınan dış ortam havasının nemi, nem alma ünitesinde (döner tip)
düşürülmekte (23) ve kuru ancak daha yüksek sıcaklıkta bir hava (3) elde edilmektedir. Aynı anda
sıcak hava (rejenerasyon havası) ters yönden nem alıcıya gönderilerek (14) taze havadan çekilen
nem, nem alma ünitesinden uzaklaştırılmaktadır (1415). Nem alma ünitesinden sonra, temiz hava
ısı değiştiricisi 1’den geçirilerek (34) daha düşük bir sıcaklığa sahip olan rejenerasyon giriş havası
(11) ile bir ön soğutma işlemine tabi tutulmakta ve sıcaklığı düşürülmektedir. Bir sonraki aşamada ise
taze hava, ısı değiştiricisi 2’den geçirilerek (45) sıcaklığı bir miktar daha düşürülmektedir. Sıcaklığı
düşürülen taze hava esas soğutma ünitesi olan direk nemlendirme ünitesinde (56) hava üzerine su
püskürtülerek son soğutma işlemi yapıldıktan sonra soğutulacak ortama gönderilmektedir.
Düşük sıcaklıktaki atık havadan faydalanmak için; atık hava, soğutulan ortamdan çekilip direk
nemlendirme ünitesi 2’den (78) geçirildikten sonra iki numaralı ısı değiştiricisinde (89) taze havayı
bir miktar soğutarak sistemden atılmaktadır (10). Tasarlanan bu sistemde, soğutulacak ortama
gönderilen temiz havadan nem alma işlemi sadece döner tip nem alıcıda gerçekleşmekte, diğer
ünitelerde nem alma işlemi gerçekleşmemektedir.
Döner tip nem alıcıda temiz havadan çekilen nemin uzaklaştırılması için sıcak rejenerasyon havası
kullanılmaktadır. Rejenerasyon kanalına 11 noktasında emilen dış hava, soğutulacak ortama nemi
alınarak gönderilen temiz havadan (3) ısı değiştiricisi 1’de ısı çekerek bu havayı soğutmakta, bu
esnada kendi sıcaklığı da artmaktadır (12). Rejenerasyon havası daha sonra ısı değiştiricisi 3’te
(rejeneratif tip) yine bir ön ısıtma işlemine tabi tutulmaktadır (1213). Bu ısı değiştiricisinde ısı geri
kazanımı, nem alma ünitesinden çıkan ve hala yeterince yüksek bir sıcaklığa sahip olan rejenerasyon
havası (15) kullanılarak yapılmaktadır. ısı değiştiricisi 3’ten çıkan hava (13) daha sonra nem alma
ünitesindeki nemi uzaklaştırmak için gerekli olan sıcaklığa (rejenerasyon sıcaklığı) ısıtılmaktadır
(1314). Desisif sistemlerde elektrik enerjisinin yerine güneş enerjisi, atık ısı, doğal gaz, gibi ucuz
enerji kaynaklarının kullanılmasının sebebi işletme maliyelerini düşürmek içindir. 14 noktasında nem
alma ünitesine giren yüksek sıcaklıktaki rejenerasyon havası, nem alıcıdaki nemi içine alarak
soğumakta ve ısı değiştiricisi 3’ten geçirilerek (1516) dışarı atılmaktadır (17).
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NEMLENDİRİCİ 1

TAZE
HAVA

NEMLENDİRİCİ 2

ELEKTRİKLİ
ISITICI

ISI
DEĞİŞTİRİCİ 3

Şekil 1. Desisif-Evaporatif Soğutma Sisteminin Genel Görünüşü.
2.1 Deney Sisteminde Kullanılan Başlıca Donanımlar
2.1.1. Nem Alma Rotoru
Nem alma rotorunun genel görünüşü şekil 2’de verilmektedir. Çalışılan sistemin en önemli
donanımlarından bir tanesi olan nem alma rotorunda taze havanın nemi alınmaktadır. Rotorda nem
almak için kullanılan malzeme silikajel’dir.

Rejenerasyon
Hava Girişi

Taze
Hava
Girişi
Şekil 2. Nem Alma Rotorunun Genel Görünüşü.
Sistemde kullanılan nem alma rotorunun teknik özellikleri:
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Rotor Çapı: 965 mm
Rotor Derinliği: 200 mm
Rotor hava akışı : %50 taze hava - %50 rejenerasyon havası

2.1.2. Fan
Taze, atık ve rejenerasyon havası için üç adet ayrı ayrı fan kullanılmıştır. Bu fanlar istenilen debiyi
ayarlamak için frekans kontrollü olarak ayarlanabilmektedir. Kullanılan fanların teknik özellikleri tablo1.
‘de verilmektedir.
Tablo 1. Kullanılan Fanların Teknik Özellikleri.

Fan

Max. Debi
3
(m /h)

Motor Güç
(HP)

Taze Hava

4000

4

Atık Hava

4000

1.5

Rejenerasyon

4000

5.5

2.1.3. Reküperatör
Sistemde kullanılan ısı değiştiricilerinden (Isı değiştirici 1 ve Isı değiştirici 2) iki adet reküperatif tip ısı
değiştiricisi kullanılmaktadır. Kullanılan bu reküperatif tip ısı değiştiricilerinin her ikisi de taze hava
kanalı üzerinde montajı yapılmıştır. Bunlardan ısı değiştirici 1’in amacı rejenerasyon havası sisteme
alınırken hem taze havayı soğutmak hem de aynı zamanda rejenerasyon havasını ısıtmaktır. Isı
değiştirici 2’nin amacı ise yine taze havayı soğutmak için atık havadan faydalanmak amacıyla
kullanılmıştır. Kullanılan reküperatörlerin teknik özellikleri:




Boyutları: 600x600x600 mm
Levha malzemesi: Aliminyum
Levhalar arası uzaklık: 7 mm

2.1.4. Nemlendirme Ünitesi
Deney sisteminde kullanılan nemlendirme tipi direk nemlendirmedir, bu tip nemlendirme Şekil 3’te
gösterilmiştir. Sistemde iki adet (Nemlendirici 1 ve Nemlendirici 2) direk nemlendirme ünitesi
kullanılmıştır. Bunlardan nemlendirici 1 taze hava kanalı üzerinde, nemlendirici 2 ise atık hava kanalı
üzerinde montajı yapılmıştır.
Bu sistemde nozullardan yüksek basınçla su püskürtülerek suyun mümkün olan en küçük
damlacıklara parçalanıp hava üzerine verilmesi esasına dayanır. Genellikle bu tip sistemlerde hava
üzerine püskürtülüp havaya karışmayan su kendi ağırlığı ile altta bulunan depoda toplanarak tekrar
kullanılmak üzere pompa tarafından sisteme gönderilir. Ancak tekrar kullanılan suyun hijyen kuralları
açısından potansiyel bir tehlike oluşturacağı için deneyi yapılan desisif-evaporatif soğutma sisteminde
şebekeden alınan su, hava üzerine püskürtülmüş ve havaya karışmayan su ise sistemden
uzaklaştırılmıştır. Bu nemlendirme sisteminde 70 bar basınçta çalışan yüksek basınç pompası ve
20μm çapında nozullar kullanılmıştır.
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Damla Tutucu

Hava Girişi

Hava Çıkışı

Yüksek
Basınç

Şekil 3. Direk Nemlendirme Ünitesinin Genel Görünüşü [11].

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında kurulan Desisif-Evaporatif
Soğutma Sisteminin Adana gibi nemli bir bölgede performansı incelenmiştir. Kurulan sistemin genel
görünüşü Şekil 1’de verilmiştir. Kurulan sistem, çok farklı parametrelerde günde 10 saat çalışarak
sistem üzerinde bulunan nem, basınç, sıcaklık ve voltaj değerleri anlık olarak ölçülüp bir datalogger
kullanılarak kaydedilmiştir.
10 Ağustos 2010 tarihinde 8:30-18:30 saatleri arasında yapılan bir deneyin sonuçları bu çalışmada
3
verilmektedir. Taze hava, atık hava ve rejenerasyon hava debileri eşit olup 4000 m /h’ te yapılmıştır.
Rejenerasyon havasını ısıtmak için elektrikli ısıtıcılar kullanılmıştır. Yapılan deneyde elektrikli ısıtıcılar
hava sıcaklığını 100 oC’ de tutacak şekilde ayarlanmıştır.
Rejenerasyon havası istenilen sıcaklığa geldiğinde voltaj kontrollü olarak çalışan ısıtıcı kontrol ünitesi
başlangıçta yüksek voltaj ile istenilen sıcaklığa geldikten sonra voltajı düşürerek kesintisiz olarak ± 1
o
C hassasiyetle rejenerasyon havası sağlamaktadır.
Yukarıda açıklanan çalışma parametrelerine göre sistem üzerinde elde edilen veriler Şekil 4-8’de
gösterilmiştir. Şekil 4’te taze hava kanalı üzerinde bulunan noktalarda yapılan sıcaklık ölçümlerinin
zamanla değişimi gösterilmektedir. T1 dış hava şartlarında sisteme giren taze hava nem alma
ünitesine girmeden önce taze hava fanının bulunduğu kabinden geçmektedir bu esnada havanın
sıcaklığı (T2) yaklaşık 2 oC artmaktadır. Sıcaklığı artırılmış olan rejenerasyon havasının nem alma
ünitesinde nemi uzaklaştırırken nem alma rotorunun da ısınmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı
taze hava nem alma ünitesinde geçtikten sonra T3 sıcaklığının 55 oC ye kadar çıktığı görülmüştür.
Bu ısınan taze hava önce ısı değiştiricisi 1 sonra da ısı değiştiricisi 2’den geçirilerek yaklaşık olarak 28
o
C ‘de ki T5 sıcaklığında direk nemlendirme ünitesine girmektedir. Direk nemlendirme ünitesinde çok
küçük damlacıklar halinde hava akışına suyun püskürtülmesi ile taze hava 21 oC üfleme sıcaklığında
soğutulan ortama gönderilmiştir.
Şekil 5’ te atık hava kanalı üzerinde ölçülen noktalardaki sıcaklıklar gösterilmektedir. Atık hava önce
nemlendirici 2 ünitesinde sıcaklığı (T7→T8) düşürüldükten sonra ısı değiştiricisi 2’den geçirilerek T1
sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta T10 sıcaklığında sistemden uzaklaştırılmaktadır.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
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Şekil 6’ da rejenerasyon hava kanalı üzerinde ölçülen sıcaklıkların zamanla değişimi gösterilmektedir.
T11 sıcaklığında sisteme giren hava ısı değiştiricisi 1’den ve ısı değiştiricisi 3’ten geçirilerek ön ısıtma
işlemi ile sıcaklığı artırıldıktan sonra elektrikli ısıtıcılarda 100 oC sabit sıcaklığa ısıtılarak (T14) nem
alma rotoruna girmektedir. Daha düşük sıcaklıkta nem alma rotorundan çıktıktan sonra tekrar ısı
değiştiricisi 3’ten geçerek sistemden uzaklaştırılmaktadır.
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Şekil 4. Taze Hava Kanalı Üzerinde Bulunan Noktaların Sıcaklıklarının Zamanla Değişimi.
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Şekil 5. Atık Hava Kanalı Üzerinde Bulunan Noktaların Sıcaklıklarının Zamanla Değişimi.
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Şekil 6. Rejenerasyon Hava Kanalı Üzerinde Bulunan Noktaların Sıcaklıklarının Zamanla Değişimi.
Şekil 7’ de deneyi yapılan desisif evaporatif soğutma sisteminin çeşitli noktalarındaki mutlak nemin
zamanla değişimi gösterilmektedir. Taze hava ve rejenerasyon havası sisteme girişte dış ortamdan
alındığı için aynı mutlak neme sahiptir. Taze havanın mutlak neminin nem alma ünitesinden sonra çok
azaldığı ve rejenerasyon havasının mutlak neminin de artığı görülmüştür. Nemlendirme ünitelerinden
sonra da mutlak nem değerlerinde artış meydana gelmiştir. Sistemden atılan havanın mutlak nemi ile
dış ortamdan alınan taze havanın mutlak nem değeri birbirlerine çok yakın çıkmıştır. Ashrae konfor
şartlarına göre soğutulan mahalin sıcaklığının 26 oC ve mutlak nem değerinin en fazla 0.012 (kg/kg)
olması gerekmektedir. Yapılan deneysel çalışmada soğutulan ortamın sıcaklığının Ashrae konfor
sıcaklığında olduğu ancak mutlak nem değerinin yüksek olduğu görülmektedir. Mutlak nem değerinin
yüksek olmasının sebebi deney gününde dış hava bağıl nem değerinin yüksek olmasıdır. Bu durumda
böyle bir dış hava koşulunda sisteme giren havadan daha fazla nem alınması gerekmektedir.
Şekil 8’de ise bağıl nemin zamanla değişimi gösterilmiştir. 1.Nemlendirme ünitesinden sonra bağıl
nem %95’e yakın değer almıştır. 2. nemlendirmeden sonra bağıl nem %100’e yakın değere ulaşmıştır.
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SONUÇ
Bu çalışmada, desisif-evaporatif bir soğutma sisteminin Adana gibi sıcak ve nemli bir bölge için
uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
Laboratuvarında bir sistem kurulmuştur. Dış ortamdan alınan 32 oC’deki taze havanın sıcaklığı
yaklaşık olarak 20–21 oC’ye kadar düşürülerek soğutulan mahale gönderilmiş ve mahal sıcaklığı da
yaklaşık olarak 26 oC’de kalmıştır.
Yapılan deneylerden sistemin ve sistemde bulunan ünitelerin hassas bir şekilde başarıyla çalıştığı
görülmüştür.
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Tuncay YILMAZ
İrfan UÇKAN

ÖZET
Bu çalışmada, nem almalı (desisif) iklimlendirme sistemlerinin özellikle hijyenin önemli olduğu hastane
uygulamaları için uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla Çukurova Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuarında bir sistem kurulmuş ve deneysel
olarak araştırılmıştır. Kurulan desisif iklimlendirme sisteminin ve sistemde bulunan ekipmanların
performansları ayrı ayrı inceleyebilmek amacıyla sistem üzerinde sıcaklık, nem, debi, elektrik tüketimi
gibi çeşitli parametreler ölçülerek deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, 2008–2009 soğutma
o
sezonunda 80 C rejenerasyon set sıcaklığında yapılan deneylerden elde edilen veriler
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İklimlendirme, Nem almalı soğutma, COP.

ABSTRACT
In this study, a desiccant based air-conditioning system, which was constructed in the laboratories of
Mechanical Engineering Department of Çukurova University, was investigated experimentally to study
the suitability of the system for the health care facilities in which hygiene is crucially important. In the
system, temperature, relative humidity, flow rate and power consumption were measured to determine
the performance of the system and its components separately. In this paper, experimental data, which
o
were obtained during the cooling season of 2008 and 2009 at 80 C regeneration temperature set
value, was used.
Key Words: Air-conditioning, Desiccant cooling, COP.

1. GİRİŞ
Desisif (Nem almalı) iklimlendirme sistemleri son yıllarda Avrupa’da ve ABD’de yaygınlaşmaya
başlamasına rağmen, Türkiye’de tam olarak bilinmemekte ve çok fazla uygulaması bulunmamaktadır.
Bu sistemlerde, iklimlendirilecek mahale gönderilen hava, nem alıcı (kurutucu) madde (katı veya sıvı)
üzerinden geçirilerek nemi düşürülmekte ve daha sonra istenilen konfor sıcaklığına kadar
buharlaştırmalı soğutma veya konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi tarafından
soğutulmaktadır. Nem alıcı üzerindeki nem ise rejenerasyon havası olarak bilinen ikincil bir sıcak hava
akımı tarafından uzaklaştırılmaktadır [1].
Daou ve ark. [2], mevcut desisif iklimlendirme teknolojilerini derleyerek, bu tür sistemlerin değişik
uygulamalarını tartışmışlardır. Enerjinin gittikçe daha çok önem kazanmaya başladığı dünyamızda,
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desisif sitemlerin, enerji tasarrufu, düşük yatırım maliyeti, daha iyi iç hava kalitesi ve çevre koruması
gibi avantajlarından dolayı kullanım potansiyeli olduğunu belirtmişlerdir. Subramanyam ve ark. [3],
düşük nem gereksinimi olan uygulamalar için desisif soğutmayı deneysel olarak incelemişler ve bu tür
uygulamalarda desisif sistemin performansının alışılagelmiş yeniden-ısıtmalı (re-heat) sistemlere göre
daha iyi olduğunu bulmuşlardır. Desisif iklimlendirme sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi
hijyen açısından uygun bir iklimlendirme sistemi olmasıdır [4]. Kovak ve Heimann [5], nem almalı
soğutma teknolojisinin, sağlık kuruluşlarında ve kritik araştırma laboratuarlarında ciddi sağlık
problemlerine ve salgınlara yol açan, hava yoluyla yayılabilen bakteri, virüs, mantar, toz bitleri ve
mantar sproları gibi biyolojik kirleticileri (biyoaerosol) azaltmada etkin olup olmayacağını araştırmışlar
ve çalışma sonucunda, desisif sistemlerin hava yoluyla gelen bakteri ve mantarlarda %93 seviyesinde
azalma sağladığını tespit etmişlerdir. Bu sistemlerin alışılagelmiş sistemlere göre sağlık açısından
daha uygun olduğu Phillips ve Wagner [6] tarafından da saptanmıştır.
Bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Laboratuarında kurulmuş olan sistem kullanılarak, 2008–2009 soğutma sezonunda 80 oC
rejenerasyon set sıcaklığında yapılan deneylerden elde edilen verilerle, sistemin ve sistemde bulunan
ekipmanların performansları incelenmiştir.

2. SİSTEMİN TANITIMI VE ANALİZLER
Şekil 1’de tasarlanıp, kurulan nem almalı iklimlendirme sisteminin genel görünüşü verilmiştir [7].
Sistemde, hastane iklimlendirmesi düşünülerek %100 temiz hava kullanılmakta ve üç adet hava kanalı
(temiz, atık ve rejenerasyon) bulunmaktadır. Temiz hava kanalı, tamamı dışardan alınan taze havayı
iklimlendirerek mahale iletmek için kullanılır. Atık hava kanalı yardımıyla, mahal içerisinden emilen
hava dışarı atılmaktadır. Rejenerasyon hava kanalı ise nem alma ünitesinde emilen nemi
uzaklaştırmak için kullanılır. Bu kanallara, kullanılan havayı sistemin amacına uygun olarak
şartlandırmak ve kontrol etmek amacıyla çeşitli elemanlar (nem alma ünitesi, ısı değiştiricisi, fan,
soğutma grubu, ısıtıcı ünitesi, v.b.) yerleştirilmiştir.
Temiz hava kanalına 1 noktasında alınan havanın nemi, nem alma ünitesinde (döner tip)
düşürülmekte (12) ve kuru, ancak daha yüksek sıcaklıkta bir hava elde edilmektedir (2). Aynı anda
bir miktar sıcak hava (rejenerasyon havası) ters yönden nem alıcıya gönderilerek (14) taze havadan
çekilen nem, nem alma ünitesinden uzaklaştırılmaktadır (1415). Nem alma ünitesinden sonra, temiz
hava 1 numaralı ısı değiştiricisinden geçirilerek (23), daha düşük bir sıcaklığa sahip olan dış ortam
havası ile (11) bir ön soğutma işlemine tabi tutulmakta ve sıcaklığı düşürülmektedir. Bir sonraki
aşamada ise temiz hava, yine bir ısı değiştiricisinden (2 numaralı) geçirilerek (34) sıcaklığı bir miktar
daha düşürülmektedir. Bu ısı değiştiricisinde temiz havayı soğutmak için, mahalden çekilip,
nemlendirilerek soğutulan (89) havadan yararlanılmaktadır (910). Mahalden çekilen hava
içerisinde hastalıklara sebep olabilecek bakteriler bulunabileceğinden, mahale verilecek temiz hava ile
mahal havasının karışmasını engellemek amacıyla 1 ve 2 numaralı ısı değiştiricisinin reküperatif tip
olması gerekmektedir. 1 ve 2 numaralı ısı değiştiricilerinde temiz havadan sadece duyulur ısı
çekilmekte, havanın mutlak neminde bir değişiklik olmamaktadır.
2 numaralı ısı değiştiricisinden çıkan havanın sıcaklığı, son olarak buhar sıkıştırmalı bir soğutma
grubu tarafından soğutulan su yardımıyla kuru soğutucu serpantinde (3 numaralı ısı değiştiricisi)
üfleme sıcaklığına kadar düşürülmektedir. Burada temiz havanın içerisindeki su buharının
yoğuşmaması için, serpantine gönderilen soğuk su sıcaklığının, soğutulan havanın çiğ noktası
sıcaklığından en az 1oC daha yüksek olması sağlanmaktadır. Bunun için sisteme gerekli otomatik
kontrol elemanları ve sensörler yerleştirilmiştir. Serpantinde dolaşan soğutulmuş suyun sıcaklığının
ayarlanması için, su hattında bir üç yollu karıştırıcı vana kullanılmıştır.
Tasarlanan bu sistemde mahale gönderilen temiz havadan nem alma işlemi sadece döner nem alıcıda
gerçekleşmekte, diğer hiç bir ünitede (3 numaralı serpantin dahil) nem alma işlemi
gerçekleşmemektedir.
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İklimlendirilen mahalden (7) atık hava kanalına emilen hava, soğu geri kazanımı amacıyla kullanılan 2
numaralı ısı değiştiricisine gelmeden önce, bir nemlendirme ünitesinde nemlendirilmekte ve sıcaklığı
düşürülmektedir. Bu işlemin amacı soğu geri kazanımını artırmaktır. Doyma eğrisine yakın bir noktaya
kadar nemlendirilerek soğutulan atık hava (9), mahale gönderilen temiz havadan (3) 2 numaralı ısı
değiştiricisinde ısı çekerek bu havayı soğutmakta (4), bu esnada kendi sıcaklığı da artmaktadır (10).
Atık hava daha sonra dışarı atılmaktadır.
Döner nem alıcıda temiz havadan çekilen nemin (12) uzaklaştırılması için sıcak rejenerasyon havası
kullanılmaktadır. Rejenerasyon kanalına 11 noktasında emilen dış hava, mahale nemi alınarak
gönderilen temiz havadan (2) 1 numaralı ısı değiştiricisinde ısı çekerek bu havayı soğutmakta (3), bu
esnada kendi sıcaklığı da artmaktadır (12). Rejenerasyon havası daha sonra 4 numaralı ısı
değiştiricisinde (rejeneratif tip) yine bir ön ısıtma işlemine tabi tutulmaktadır (1213). Bu ısı
değiştiricisinde hava, nem alma ünitesinden çıkan ve hala yeterince yüksek bir sıcaklığa sahip olan
rejenerasyon havası (15) kullanılarak ısıtılmaktadır. 4 numaralı ısı değiştiricisinden çıkan hava (13),
daha sonra, nem alma ünitesindeki nemi uzaklaştırmak için gerekli olan sıcaklığa (rejenerasyon
sıcaklığı) kadar elektrikli ısıtıcılar kullanılarak ısıtılmaktadır (1314). Bu çalışmada, gerekli
rejenerasyon sıcaklığı son olarak elektrikli ısıtıcılar kullanılarak elde edilmektedir. Desisif sistemlerde,
elektrikli ısıtıcılar yerine, işletme maliyetinin de düşürülebilmesi için yaygın olarak güneş enerjisi, atık
ısı, doğal gaz, vb. ucuz enerji kaynakları kullanılabilmektedir. 14 noktasında nem alma ünitesine giren
rejenerasyon havası, nem alıcıdaki nemi içine alarak soğumakta (15) ve 4 numaralı ısı
değiştiricisinden geçirilerek (1516) dışarı atılmaktadır (17).
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Şekil 1. Sistemin Şematik Resmi [7]
Deneylerden elde edilen veriler kullanılarak, sistemin ve sistemde bulunan
performanslarını belirlemek amacıyla bazı hesaplamalar yapılmıştır.

ekipmanların

Isı değiştiricilerinin etkinlikleri ( η ID ), aşağıda verilen eşitlikler [8] kullanılarak hesaplanmıştır.
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 c p * (Tg  Tc )
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Q
max  C min * (Thg  Tcg )

(3)

 h * c ph
C h  m

(4)

 c * c pc
C c  m

(5)

 transfer edilen gerçek ısıyı (kW), Q
transfer edilebilecek en yüksek ısıyı
Bu eşitliklerde (1-5) Q
max


(kW), T hg ve T cg sıcak ve soğuk akışkanların giriş sıcaklıklarını (oC), C
min sıcak ve soğuk akışkan ısı
 ,
kapasitelerinin ( C
h

 ) en küçük olanını (kW/K), m
 h ve m
 c sıcak ve soğuk akışkanların kütle
C
c

debilerini (kg/s), c ph ve c pc ise sıcak ve soğuk akışkanların özgül ısısını (kJ/kgK) ifade etmektedir.
Nemlendiricinin etkinliği ( η N ), aşağıda verilen eşitlik [8] kullanılarak hesaplanmıştır.

ηN 

Tg  Tc

(6)

Tg  Tgw

Bu eşitlikte T g ve T ç nemlendirme ünitesine giren ve çıkan havanın kuru termometre sıcaklığını (oC),
T gw ise nemlendiriciye giren havanın yaş termometre sıcaklığını (oC) ifade etmektedir.
Sistemin soğutma etkinlik katsayısı (COP) aşağıda verilen eşitlikler kullanılarak hesaplanmaktadır.

COP 


Q
SK

WT

(7)

 m
 taze  (h 6  h1 )
Q
SK

(8)

 W
 W
 W
 W

W
T
EI
F
K
D

(9)

 sistemin soğutma kapasitesini,
Bu eşitliklerde Q
SK

 ), fanlar ( W
 ise elektrikli ısıtıcı ( W
 ),
W
T
EI
F

 ) ve rejeneratör, nem alma ünitesi, pompa gibi diğer ekipmanların tükettiği
kompresörün ( W
K
 ) toplamını ifade etmektedir. Ayrıca
enerjilerin ( W
D

 taze taze hava kanalındaki havanın kütlesel
m

debisini, h’ler ise o noktadaki entalpiyi ifade etmektedir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Kurulan sistemle, 2008–2009 soğutma sezonunda farklı parametrelerin değiştirilmesiyle deneyler
gerçekleştirilmiştir [9]. Deneyler 08:00 ile 19:00 saatleri arasında (yaklaşık 40000 saniye) yapılmıştır.
Deneylerde oda sıcaklığı ve rölatif nemi, ASHRAE tarafından verilen konfor bölgesi sınırlarına uygun
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olarak, sırasıyla 26 oC ve %50’ye ayarlanmıştır. Sistemde bulunan her üç hava kanalındaki debiler,
eşit ve 4000 m3/saat olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu çalışmada, 2008–2009 soğutma sezonunda 80
o
C rejenerasyon set sıcaklığında yapılan deneylerden elde edilen verilerle, sistemin ve sistemde
bulunan ekipmanların performansları incelenmiştir.
Hürdoğan ve diğ. tarafından [7] aynı sistem için yapılan çalışmada, sistemde elde edilen ilk deneysel
veriler incelenmişti. Bu çalışmadan da görülebileceği gibi sistemin dinamik yapısından dolayı birçok
parametrede zamana göre çok büyük salınımlar meydana gelmektedir. Bu da sağlıklı bir analiz ve
yorum yapmayı zorlaştırmaktadır. Bu sebeple, sistemde parametre olarak incelenen büyüklüklerin
sistem üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla her bir deneyde elde edilen sonuçların (etkinlikler,
soğutma etkisi, soğutma etkinlik katsayısı v.b.) günlük ortalamaları veya günlük toplamları
hesaplanmıştır.
Şekil 2’de sistemde kullanılan ısı değiştiricilerinin ve nemlendiricinin etkinlikleri verilmiştir. Etkinlik
değerlerinin nemlendirici için %90, ısı değiştiricisi 1 ve 4 için %75, ısı değiştiricisi 2 ve 3 için ise
sırasıyla %65 ve %60 civarında olduğu görülmektedir.
Şekil 3’de sistemde enerji tüketen ekipmanların tüketim oranları verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi
en fazla tüketim elektrikli ısıtıcılarda meydana gelmektedir. Bu durum sistemde güneş enerjisi vb. ucuz
enerji kaynakları kullanımının önemini göstermektedir.
Şekil 4’de sistemde kullanılan ısı değiştiricileri ve elektrikli ısıtıcıların, ısıtma ve soğutmaya olan
katkıları verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi ısıtmanın yaklaşık %67’si elektrikli ısıtıcılar, %21’i ısı
değiştiricisi 1 ve %12’si de ısı değiştiricisi 4 tarafından karşılanmaktadır. Isı değiştiricisi 1 ve 4’ün
ısıtma ihtiyacının yaklaşık %33’ünü karşıladığı görülmektedir. Şekilden ayrıca soğutma ihtiyacının
%45’inin ısı değiştiricisi 1, %40’ının ısı değiştiricisi 2 ve %15’inin ısı değiştiricisi 3 tarafından
karşılandığın görülmektedir. Bu durum ısı değiştiricisi 1 ve 2’nin sistemdeki önemini göstermektedir.
Soğutma ihtiyacının yaklaşık %85’i hiçbir enerji harcamadan ısı değiştiricisi 1 ve 2 kullanılarak
sağlanmaktadır.
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Şekil 2. Sistemde Kullanılan Isı Değiştiricilerinin ve Nemlendiricinin Etkinlikleri
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Şekil 3. Sistemde Enerji Tüketen Ekipmanların Tüketim Oranları
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Şekil 4. Sistemde Kullanılan Isı Değiştiricileri ve Elektrikli Isıtıcıların, Isıtma ve Soğutmaya Olan
Katkıları
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Şekil 5’de her bir deney için sistemin günlük ortalama etkinlik katsayısının (COP), günlük ortalama dış
hava mutlak nemi ile değişimi verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi dış hava mutlak neminin
artmasıyla COP düşmektedir. Bunun sebebi yüksek dış hava neminde mahal içerisinde istenilen nem
değerinin (%50 rölatif veya 10.5 gr/kg mutlak nem) elde edilebilmesi için nem alma ünitesinde daha
fazla nem uzaklaştırılmaktadır. Daha fazla nem uzaklaştırmak yüksek rejenerasyon sıcaklığıyla
mümkün olduğundan sistemde tüketilen enerji artmaktadır. Bu durum, sistem COP’sinin düşmesine
sebep olmaktadır.
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Şekil 5. Sistemin Günlük Ortalama Etkinlik Katsayısının (COP), Günlük Ortalama Dış Hava Mutlak
Nemi ile Değişimi

SONUÇ
Bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Laboratuarında kurulmuş olan sistem kullanılarak, 2008-2009 soğutma sezonunda 80 oC rejenerasyon
set sıcaklığında yapılan deneylerden elde edilen verilerle, sistemin ve sistemde bulunan ekipmanların
performansları incelenmiştir. Yapılan çalışma sonunda, sistemde kullanılan ısı değiştiricilerinin ısıtma
ve soğutmaya olan katkıları gösterilmiş ayrıca bu tür sistemlerde güneş enerjisi kullanımının önemi
vurgulanmıştır. Dış hava mutlak neminin artmasıyla, taze havadan nem alma ünitesiyle uzaklaştırılan
günlük ortalama nem miktarının ve sistemin günlük toplam soğutma kapasitesinin arttığı, sistemin
etkinlik katsayısının ise azaldığı görülmüştür.
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İZMİR İLİ İÇİN EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Erhan ŞEN
Özay AKDEMİR
Koray ÜLGEN

ÖZET
Bu çalışmada, İzmir ilinde örnek bir konut için soğutma yükleri yaz ayları için hesaplanarak, soğutma
yüklerinin mekanik soğutma ile sağlanması durumundaki enerji tüketimleri belirlenmiştir. Uygulanan
evaporatif soğuma sistemleri incelenerek, bu aylar için direk ve indirek evaporatif soğutmanın
uygulanabilirliliği değerlendirilmiş ve enerji tüketimlerinde sağlanabilecek tasarruflar belirlenmiştir.
Evaporatif soğutmanın yetersiz olduğu durumlarda klasik soğutma ile indirek evaporatif soğutmanın
birlikte kullanılması incelenerek, mekanik soğutmada sağlanabilecek enerji tasarrufları hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Evaporatif soğutma, Enerji tasarrufu

ABSTRACT
In thıs study,cooling loads for an example house in İzmir in summer months is calculated and it is
identified that energy consumptions when cooling loads are provided with mechanical cooling. While
applied evaporative cooling systems are examined, the applicability of direct and indirect evaporative
cooling in these months is assessed and it is identified that the savings can be provided in energy
consumptions.
Key Words: Evaporative cooling, Energy saving

1. GİRİŞ
Dünyada ve ülkemizde giderek artan enerji maliyeti her alanda tasarruf önlemleri alınmasını zorunlu
kılmaktadır. İklimlendirme uygulamalarında, gerek konfor gerekse endüstriyel amaçlı olsun en büyük
enerji tüketimi soğutma sisteminde olmaktadır. Klasik soğutma sistemlerinin verimliliğini arttırmak için
çeşitli yöntemler uygulansa da (ısı geri kazanımı, atık ısı bulunan sistemlerde absorpsiyonlu sistem
kullanılması gibi) bunlar, ilk yatırım masraflarını arttırması nedeniyle yaygın olarak
kullanılmamaktadırlar. Son yıllarda enerji masraflarındaki artış, iç hava kalitesindeki iyileştirme
istekleri, mekanik soğutmanın (kloroflorakarbonların) yarattığı ozon tabakasındaki incelme problemleri
evaporatif soğutmayı güncel hale getirmiştir [1].
Uygun dış hava koşullarında alternatif olarak önerilen "evaporatif" hava soğutma yöntemini "direk" ve
"indirek" olmak üzere iki ana grupta incelemek mümkündür.
Direk evaporatif soğutmada su, doğrudan doğruya serinletilmek istenen hava içine püskürtme,
damlatma veya havanın ıslak yüzeylerden geçirilmesi ile verilmektedir. İndirek soğutmada
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serinletilmek istenen havaya nem verilmeyip, bu hava nemlendirilerek serinletilmiş ikinci bir hava akımı
ile yüzeyli bir ısı değiştiricisinden geçirilerek, serinletilmesi yapılmaktadır [2].
Evaporatif soğutucular sıcak ve kuru iklimlerde rahatlatıcı bir işlem yapabilmesine rağmen, gerçek bir
iklimlendirme tesisatından beklenen fonksiyonları her zaman tam olarak yerine getiremezler. Havanın
hem sıcaklığının hem de neminin kontrolü istenen yerlerde bu cihazlar mekanik soğutmalı sistemlerin
bir ön kademesi olarak kullanılmaktadır. Kurak ve sıcak iklimlerde ise evaporatif soğutucular başarı ile
konfor koşullarını sağlayabilmektedir.

2. DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA
Bu sistemde hava, sürekli sirküle eden su ile doğrudan temas ederek soğutulmaktadır. Proses yaş
termometre sıcaklığı doğrusu boyunca gercekleşir, teorik olarak "adyabatik doyma" şeklinde
tanımlansa da pratikte "Evaporatif soğutma" olarak adlandırılmaktadır. Yaş termometre sıcaklığı
boyunca hareket eden havanın kuru termometre sıcaklığı düşerken, duyulur ısısı azalmakta, diğer
taraftan mutlak nemi yükselirken gizli ısısı artmaktadır. Bu şekilde gelişen proseste havanın duyulur ısı
kaybı ile gizli ısı kazancı aynı olduğundan entalpisi sabit kalmaktadır. Bu tip hava soğutucularının:
pulverizatörlü yıkayıcılar (spray-washer), döner soğutucular (rotary cooler), ıslatılmış yataklı (wetted
pad), rijit ıslak ortamlı (rijit media) gibi tipleri mevcuttur. Şekil 1’de döner tip, Şekil 2’de ıslatılmış yataklı
ve Şekil 3’de rijit ıslak ortamlı evaporatif soğutucu örnekleri gösterilmektedir.

Şekil 1. Döner Tip Evaporatif Soğutucu [2].

Şekil 2. Islatılmış Yataklı Evaporatif Soğutucu [2].
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Şekil 3. Rijit Islak Ortamlı Evaporatif Soğutucu [2].

3. İNDİREK EVAPORATİF SOĞUTMA
İndirek evaporatif soğutucularda, dış hava veya şartlandırılmış hacimden atılan egzoz havası yüzeyli
bir ısı değiştiricinin bir tarafından geçirilir. İkinci devre havası olarak adlandırılan hava, direk evaporatif
bir yöntem ile serinletilir. Isı değiştiricinin diğer tarafında ise birinci devre havası olarak adlandırılan
(şartlandırılmak istenen) hava, duyulur olarak serinletilir.
Görüldüğü gibi bu olayda birinci devredeki havanın soğutulması esas olarak evaporatif bir serinletme
işlemi yardımı ile olmasına rağmen, bu havanın özgül neminde değişiklik olmamaktadır. Bu yüzden bu
işlem indirek evaporatif soğutma olarak adlandırılır. Birinci devre havası istenirse iç hava veya dış
hava ya da bu ikisinin karışımı olarak alınabilir. İşlem esnasında birinci devre havasına nem girişi
olmadığından ve bu havanın entalpisi azaldığından, bu işlem entalpinin sabit olduğu direk evaporatif
işleminden prensip olarak farklıdır. Şekil 4’de indirek evaporatif bir cihazın tam şartlandırma yapabilen
bir iklimlendirme santralinde ön kademe olarak kullanışı verilmiştir.

Şekil 4. Doğrudan Olmayan Buharlaşmalı Serinleticinin, Bir İklimlendirme Santralinin Ön Kademesi
Olarak Kullanılması [3].
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4. İZMİR İLİNDE’DE YAZ AYLARINDA EVAPORATİF SOĞUTMANIN PERFORMANS ANALİZİ
Tablo 1’de verilen 1999–2009 yılları arasındaki İzmir Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan sıcaklık, bağıl
nem ve yaş termometre sıcaklık değerlerinin aylara göre ortalamaları kullanılarak hesaplamalar
yapılmıştır.
Tablo 1. 1999–2009 Yıllarının Ortalama Bağıl Nem, Kuru Termometre ve Yaş Termometre
Sıcaklıkları.
MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

Ortalama Kuru Termometre
Sıcaklığı (°C)

21.5

26.5

29

28.6

23.9

Ortalama Bağıl Nem (%)

58.8

51.9

50

52.7

59.4

Ortalama Yaş Termometre
Sıcaklığı (°C)

16.3

19.4

21.2

21.3

18.4

İzmir ilinde bulunan Şekil 5’de verilen örnek bir hacim için soğutma yükleri [4,5] yaz ayları için
hesaplanarak Şekil 6’da verilmektedir.

Şekil 5. İzmir İlinde İncelenen Hacim ve Yapı Özellikleri.
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Şekil 6. İzmir İlinde İncelenen Hacim İçim Yaz Aylarında Soğutma Yüklerinin Değişimi.
Yazın ve kışın konfor bölgeleri Şekil 7’de verilmektedir. İncelenen çalışmada yaz için ısıl konfor
bölgesinde bulunan 24°C KT ve %60 bağıl nem değerleri iç mahal koşulları olarak kabul edilmiştir.

Şekil 7. Isıl Konfor Diyagramı.[2]
4.1. Direk Evaporatif Soğutmanın Enerji Tüketimi
Direk evaporatif cihazın etkinliği %90 kabulüyle çıkış kuru termometre sıcaklıkları (1) eşitliğinden
bulunabilmektedir.
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(1)
Yaz aylar için direk evaporatif soğutucudan çıkan havanın kuru termometre sıcaklıkları ve bağıl nem
değerleri Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Aylara Göre Direk Evaporatif Soğutmadan Çıkan Havanın Kuru Termometre Sıcaklıkları ve
Bağıl Nem Değerleri.
Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

KT sıcaklığı (°C)

16.82

20.11

21.98

22.03

18.95

Bağıl nem (%)

0.95

0.94

0.93

0.94

0.95

Oda ısısını karşılayabilmek için hacime gönderilecek hava miktarı eşitlik (2) kullanılarak
hesaplanabilmektedir.
(2)
Direk evaporatif soğutucuda kullanılan fanın gücü, fan toplam basıncı 25 mmSS ve fan verimi %75
kabul edilerek aşağıdaki eşitlik (3)’den hesaplanabilmektedir [1].
(3)
Direk evaporatif soğutucuda kullanılan sirkülasyon pompasının gücü, pompa basma yüksekliği
30 mSS, pompa debisi soğutulacak her m3/h hava başına 0.5 kg/h su ve pompa verimi 0.7 alınarak
eşitlik (4)’den hesaplanabilmektedir [1].
(4)
Direk evaporatif soğutucunun toplam enerji tüketimi, fan ve sirkülasyon pompasının güçlerini
içermektedir. Çevre havası direk evaporatif soğutucudan geçirilerek hacime gönderilmesi durumunda
enerji tüketim değerlerinin aylara göre değişimi Tablo 3’de verilmektedir.
Tablo 3. Direk Evaporatif Soğutmanın Enerji Tüketimi (W).

Direk evaporatif soğutucunun enerji tüketimi (W)

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

531.7

1172.0

2304.5

2328.8

795.3

Direk evaporatif soğutmaylahacim için kabul edilen konfor sıcaklığı (24°C KT) sağlanabilmektedir,
fakat istenilen bağıl nem değerleri sağlanamamaktadır.
4.2. Mekanik Soğutma Sisteminin Enerji Tüketimi
Mekanik soğutmalı bir sistemin COP değeri 4 alınarak enerji tüketim değeri belirlenebilmektedir.
Soğutma suyunun sirkülasyonunda kullanılan sirkülasyon pompasının gücü pompa basma yüksekliği
30 mSS, soğutma suyu çalışma rejimi t=5 °C seçildiğinde pompa debisi 1.42 m3/h su ve pompa
verimi 0.7 alınarak (4) eşitliğinden hesaplanabilmektedir [1].
Mekanik soğutma sisteminin toplam enerji tüketimi, mekanik soğutucunun ve sirkülasyon pompasının
güçlerini içermektedir. Hacimin soğutma yükü mekanik soğutma sistemiyle karşılanması durumunda
enerji tüketim değerlerinin aylara göre değişimi Tablo 4’te verilmektedir.
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Tablo 4. Mekanik Soğutucunun Enerji Tüketimi (W).

Mekanik soğutucunun enerji tüketimi (W)

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

2246.9

2683.6

2740.1

2700.4

2363.9

4.3. İndirek Evaporatif Soğutmanın Enerji Tüketimi
İndirek evaporatif cihazın etkinliği genellikle %60 kabul edilmektedir. Çıkış kuru termometre sıcaklıkları
eşitlik (1) kullanılarak bulunabilmektedir.
Yaz aylar için indirek evaporatif soğutucudan çıkan havanın kuru termometre sıcaklıkları ve bağıl nem
değerleri Tablo 5’te verilmektedir.
Tablo 5. Aylara Göre İndirek Evaporatif Soğutmadan Çıkan Havanın Kuru Termometre Sıcaklıkları ve
Bağıl Nem Değerleri.
Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

KT sıcaklığı (°C)

18.38

22.24

24.32

24.22

20.6

Bağıl nem (%)

0.72

0.67

0.66

0.68

0.72

Oda ısısını karşılayabilmek için hacime gönderilecek hava miktarı (2) eşitliğiyle hesaplanabilmektedir.
İndirek evaporatif soğutucuda kullanılan fanın gücü, fan toplam basıncı 25mmSS ve fan verimi %75
kabul edilerek (3) eşitliğinden hesaplanabilmektedir [1].
İndirek evaporatif soğutucuda kullanılan sirkülasyon pompasının gücü, hava debisi 53000 m3/h
olduğunda 1905 W olarak verilmiştir [1]. Bu değerin değişiminin lineer olduğu kabulü yapılarak
sirkülasyon pompasının gücü hesaplanmaktadır.
İndirek evaporatif soğutucunun toplam enerji tüketimi fan ve sirkülasyon pompasının güçlerini
içermektedir. Çevre havası indirek evaporatif soğutucudan geçirilerek hacime gönderilmesi
durumunda enerji tüketim değerlerinin aylara göre değişimi Tablo 6’da verilmektedir.
Tablo 6. İndirek Evaporatif Soğutmanın Enerji Tüketimi (W)

İndirek evaporatif soğutucunun enerji
tüketimi (W)

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

577.15

2201.09

-

-

1003.66

Temmuz ve Ağustos aylarında, indirek evaporatif soğutma istenen konfor şartlarını sağlamadığından
uygun olmamaktadır.
4.4. Mekanik Soğutma ile İndirek Evaporatif Soğutmanın Birlikte Kullanımında Enerji Tüketimi
İncelemesi yapılan bu sistemde hava öncelikle indirek evaporatif sisteme girmekte, ardından da
mekanik soğutma çevrimine girdikten sonra hacime gönderilmektedir. Isıl konfor için 24°C KT, %60
bağıl nem kabul edilerek, hacime giren (buhar sıkıştırmalı soğutmadan çıkıştaki) havanın sıcaklıkları
20°C ve özgül nemi hacim içerisindeki havanın bağıl nemine eşit olarak kabul edilmektedir. İndirek
evaporatif soğutucu çıkış sıcaklığı 20°C’nin altında olması durumunda hacime giriş sıcaklığı indirek
evaporatif çıkış sıcaklığı olarak alınmıştır. Bu durumda sistem tek başına indirek evaporatif sistem
olarak çalışmaktadır. 20°C’nin altına düşülmediği durumlarda indirek evaporatif sistemin arkasından
mekanik soğutma sisteminde soğutma yapılarak hava sıcaklığı 20°C’ye indirilmektedir. Bu sistemde
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oda havası sürekli olarak sirküle edildiğinden ve indirek evaporatif sistem kullanıldığından havanın
özgül nem değeri sabit kalmaktadır.
Şematik görünümü Şekil 8’de verilen sistemde, 2 halinde giren çevre havası %90 etkinlikteki direk
evaporatif soğutucudan geçirilerek 3 haline getirilmektedir. Eşitlik (5) kullanılarak 3 hali
hesaplanabilmektedir.
(5)
3 halindeki havayla 0 halindeki hacimin havası %70 verimlilikteki ısı değiştiriciden geçirilerek indirek
evaporatif soğutucu çıkış koşulları (4 hali) eşitlik (6) kullanılarak belirlenebilmektedir.
(6)

Şekil 8. Sistemin Şematik Görünümü.
Yaz ayları için ısıl konfor koşulu olarak kabul edilen 24°C KT, %60 bağıl nem değerlerinin
sağlanabilmesi için soğutma yüklerini karşılayacak indirek evaporatif soğutma ve mekanik soğutma
yükleri eşitlik (7,8,9) kullanılarak belirlenebilmektedir ve sonuçlar Şekil 9’da verilmektedir.
(7)
(8)
(9)
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İncelenen sistemde mekanik soğutma ve indirek evaporatif soğutma sistemleriyle sağlanabilecek
soğutma yüklerinin aylara göre değişimi Şekil 9’da verilmektedir.
Hacimin soğutma yükünün mekanik soğutma ve indirek evaporatif soğutma sistemleriyle sağlanması
durumunda enerji tüketim değerlerinin aylara göre değişimi ve indirek evaporatif soğutma kullanılması
durumunda sağlanacak enerji tasarruf değerleri Tablo 7’de verilmektedir.

Şekil 9. Soğutma Yüklerinin Aylara Göre Sistemdeki Paylaşımı.
Tablo 7. Mekanik Soğutma İle İndirek Evaporatif Soğutmanın Birlikte Çalışma Durumundaki Enerji
Tüketimi (W)

İndirek evaporatif soğutucunun enerji
tüketimi (W)
Mekanik soğutmanın enerji tüketimi (W)
Sistemin toplam enerji tüketimi (W)
Sadece mekanik soğutmanın kullanılması
halinde enerji tüketimi (W)
Enerji tasarrufu (W)

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

1003.0

726.3

392.4

368.2

834.3

0

1056.3

1861.0

1875.5

493.2

1003

1782.6

2253.4

2243.8

1327.5

2246.9

2683.6

2740.1

2700.4

2363.9

1243.9

901

486.7

456.6

1036.4

SONUÇ
Sonuç olarak, direk evaporatif sistemlerin kullanıldığı durumlarda dış havanın soğutma sonrası çıkış
sıcaklığı olarak 24°C’nin altındaki sıcaklıklara düşme şartını sağladığı ancak bağıl nem olarak
%90’larda değer almasından dolayı istenilen maksimum %60 bağıl nem şartının sağlanmamasında
ötürü tek başına kullanımının uygun olmadığı görülmektedir.
İndirek evaporatif soğutma incelemelerinde ise, istenilen maksimum %60 bağıl nem şartının
sağlandığı ancak temmuz ve ağustos aylarında istenilen 24°C‘nin altındaki sıcaklıkları
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sağlayamadığından ötürü temmuz ve ağustos aylarında tek başına kullanımının uygun olmayacağı
görülmektedir.
Mekanik soğutma ile indirek evaporatif soğutmanın birlikte kullanıldığı sistemde konfor sıcaklık ve nem
değerleri sağlanabilmektedir. İndirek evaporatif soğutmanın mekanik soğutmayla birlikte kullanılması
enerji tasarrufu bakımından da avantaj sağlamaktadır.
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KAPALI ISI DEĞİŞTİRİCİLİ TERS VE DİK AKIŞLI SOĞUTMA
KULELERİNİN ISI DEĞİŞİMİ MODELLENMESİ VE DİZAYNI
Mustafa Turhan ÇOBAN

ÖZET
Soğutma kuleleri soğutma sistemlerinin yanı sıra sanayide çeşitli proseslerde sıkça kullanılmaktadır.
Soğutma kulesi kütle ve ısı transferinin birlikte oluştuğu karmaşık aygıtlardır. Bu çalışmada soğutma
kulelerinin kapalı ısı değiştiricileriyle entegre olarak çalıştırılma durumundaki ısı transferi
modellenmiştir. Ters akışlı ve dik akışlı soğutma kuleleri hesapları değişik fiziksel durumlar olarak ayrı
ayrı göz önünde bulundurulmuştur. Bu modeller kullanarak Java programlama dilinde programlar
geliştirilmiş ve değişik geometrilerde kule performansları simulasyonları gerçekleştirilmiştir.
Simulasyon sonuçları kullanılarak 2 MW kapasiteye kadar kapalı ısı değiştiricili, dik ve ters akışlı
soğutma kuleleri tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Soğutma kulesi, Kapalı soğutma kulesi, Isı değiştirici, Soğutma sistemleri, Isı
transferi
ABSTRACT
Cooling towers used in industry for several purposes including cooling the condenser of a refrigeration
cycle. Cooling towers are a complex heat and mass transfer device. In this study basic modeling and
design parameters of cooling towers entegrated with heat exchangers will be investigated. Cross flow
and counter flow geometries are considered an basic equations for each case is introduced. By using
this basic equation simulation programs are developed and tower performances are calculated. BY
using this type of simulations cooling towers up to 2 MW capacity are designed and manufactured.
Key Words: Cooling towers, cross flow, counter flow, heat exchangers, closed circuit cooling towers.

1. GİRİŞ
Soğutma kuleleri sistemlerin soğutulması için suyun buharlaşması sırasında ısı alma temel prensibini
kullanan temel soğutma sistemleridir. Su soğutma kulelerinde bir tarafta dış hava su soğutma kulesine
girer. Diğer taraftan sistemden gelen sıcak su kuleye gönderilir. Bu su dolgu ismini verdiğimiz yapıların
üzerinden akıtılarak parçalanır ve giren havayla iyi bir temas yüzeyi sağlanır. Bu yüzey boyunca suyun
bir kısmı buharlaşır ve buharlaşırken ısı çeker. Buharlaşan su havaya karışarak havanın su içeriğini
arttırır. Böylece akan yaş havanın toplam entalpisi hem giren hava ile giren su arasındaki sıcaklık
farklarından dolayı artarken geriye kalan sıvı suyun entalpisi azalır. Burada suyun buharlaşması ile
enerji çektiğimiz için teorik olarak doymuş yaş hava sıcaklığına kadar suyun sıcaklığını düşürebilmek
mümkündür. Pratik olarak yaş hava sıcaklığına 3–5 dereceye kadar su sıcaklıkları elde edebiliriz.
Kısaca soğutma kulelerini atmosfer sıcaklığının altındaki sıcaklıklara su soğutabilen su soğutma
ekipmanları olarak tanımlayabiliriz.
Su soğutma kulelerinin yaygın kullanım alanları arasında klima sistemleri, üretim tesisleri ve enerji
santralleri vardır. Günümüzde su soğutma kulelerinin olmadığı bir üretim tesisi görmenin zor olduğunu
söyleyebilirz. Sera etkisinden dolayı çevre sıcaklıklarının daha da artması dış havayı bir soğutma
ortamı olarak kullanma sınırlarını da zorlamaya başlamıştır. Bu yüzden günümüzde kuru soğutma
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kulesi dediğimiz kanatlı atmosferik hava soğutucularının yerine yaş soğutma kulelerinin kullanım
yüzdesinin artmasını bekleyebiliriz. Şekil 1 de inşai tip bir soğutma kulesinin genel görünümü
verilmiştir.

Şekil 1. İnşai Tip Bir Soğutma Kulesinin
Görünümü

Şekil 2. Fabrika Üretim (Paket) Tipi Bir
Soğutma Kulesi

2. SU SOĞUTMA KULESİ ÇEŞİTLERİ
Su soğutma kulelerini hava ve suyun akış geometrilerine göre karşı akışlı ve çapraz akışlı kuleler diye
iki sınıfa ayırabiliriz. Şekil 3’te karşı akışlı ve çapraz akışlı kulelerin akış geometrileri görülmektedir.
Kulelerin diğer bir sınıflandırması da inşaat tip kuleler ve paket veya fabrika üretim tipi kuleler olarak
yapılabilir. İnşaai tip kuleler genellikle santraller ve yüksek kapasitede ısı çekimi yapan yerlerde
kullanılır. Fabrika üretim tipi veya paket tipi kuleler 2-5 MW kapasitelere kadar üretilebilirler. Bu
kapasitelerin üzerine çıkıldığında genellikle bunların yerini inşai tip kuleler alır. Şekil 2’de fabrika
üretim (Paket) tipi bir soğutma kulesi görülmektedir. Diğer bir önemli sınıflandırma da sistem ısı
değiştiricinin yeriyle ilgilidir. Isı değiştiriciler soğutma kulesinin içinde entegre bir yapı olarak
bulunabilirler. Bu durumda kapalı devre (üretim sistemine giden suyun açık suyla karışmadığı) bir
sistem söz konusudur. Açık devre ısı değiştiricilerinde (üretim sistemine gönderilen soğutulmuş suyun
bir kısmı buharlaştırılarak soğutulan açık su olduğu) önemli bir dezavantaj mevcuttur. Suyun bir kısmı
sürekli buharlaştığı ve bu buharlaşan suyun yerine sürekli olarak besleme suyu eklendiğinden suyun
içerdiği mineral ve iyon madde miktarı sürekli artar. Bu maddelerin bir kısmı sistem borularının içini
kaplayabilir, sistemimizde korozyon veya birikme olabilir. Bunun sonucunda üretim sistemindeki ısı
değiştiricilerinin performansı düşecektir. Eğer açık sistem soğutma kuleleri kullanılıyorsa kullanılan su
periodik olarak tamamen değiştirilmeli ve periodik sistem bakımları ihmal edilmeden
gerçekleştirilmelidir. Kapalı tip kulelerde de periyodik kule bakımı gerekir. Ancak bu bakım kule içinde
kalmakta, üretim sistemini ve fabrikayı kapsamamaktadır. Dolayısıyla daha ucuz bir bakım işlevlidir.
Ancak kapalı sistem kuleler aslında bir kule ısı değiştirici entegrasyonu olduklarında daha pahalı
ekipmanlardır. Soğutma kulesi ısı değiştiricisi bir soğutma sisteminin kondenseri olarak da görev
görebilir. Bu durumda boru içinden direk olarak soğutucu akışkan geçecektir. Bu tür yoğuşturuculara
evaporatif tip yoğuşturucu adı verilir.
Şekil 4 ve 5’te açık ve kapalı tip su soğutma kulelerinin şematik görüntüleri verilmektedir. Suyun
buharlaştırılması prensibine dayanan yaş soğutma kuleleri, kuru soğutma kulesi diye de
adlandırdığımız kanatlı hava değiştiricilerle entegre olarak da kullanılabilir. Bu kullanımın en önemli
nedeni iklim değişimleriyle gitgide değer kazanan suyun büyük miktarlarda kullanımının önlenmesidir.
Eğer prosesten gelen suyun sıcaklıkları çevre sıcaklıklarının çok üzerindeyse yaş soğutma kuleleri çok
miktarda suyu buharlaştıracaktır. Buharlaşan su önemli miktarlarda olduğunda bu ek bir kayıp ve
maliyet olarak karşımıza çıkar. Kuru soğutma kuleleri ise yüksek sıcaklıklardaki sıvıları atmosferik
sıcaklıklara 5–10 °C yaklaştırmak için ideal ısı değişim araçlarıdır. Ancak atmosfer sıcaklıklarına yakın
sıcaklıklar ve atmosfer altı sıcaklıklar söz konusu olduğunda yetersiz kalmaktadırlar. Bunun bir
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çözümü iki kademeli soğutma prosesi olabilir. Birinci kademede kuru soğutma kulesinde soğutulan su
ikinci kademe olarak yaş kulede soğutulur. Böylece aşırı su kayıplarının önüne geçilmiş olur.
Soğutma kuleleriyle ilgili son sınıflamamız kullandıkları dolgu maddelerine göre yapılabilir. Dolgular
kuleye gelen su akımını daha küçük akımlara bölerek havayla su zerreciklerinin temasını maksimize
eden kule elemanlarıdır. Sıçratmalı ve film tipi dolgu elemanları iki temel dolgu tipini oluşturur. Biz ısıl
analizlerimizde film tipi dolgu olduğunu varsayacağız.

Şekil 3. Karşı ve Çapraz Akışlı Kule Tasarımı

3. TERS AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ ISIL ANALİZİ
Bu bölümde su akış yönünün ve hava akış yönünün birbirine ters olduğu (karşı akışlı) su soğutma
kulesinde kule temel boyutlandırılma ve ısıl analizlerinin yapılması verilecektir. Burada önce dolgu
miktarı ve buna bağlı olarak soğutma kulesi boyutu irdelenecektir. Şekil 6’da karşı akışlı bir hava
kulesinde akan suyun ve havanın dolgu üzerindeki diferansiyel kontrol hacmi görülmektedir.

Şekil 4. Açık Tip Soğutma Kulesi

Şekil 5. Kapalı Tip Soğutma Kulesi
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Şekildeki t w su sıcaklığı, h su suyun entalpisi, H a yaş hava giriş entalpisidir. L su kütlesel debisi, G kuru
hava kütlesel debisidir. Bu durumda diferansiyel kontrol hacmi enerji denklemi:
LC pw dt w = L dh su = G dH a

(1)

Su damlacığının enerji transferinde 2 temel mekanizma söz konusudur. Birincisi sıcaklık farkından
dolayı ısı taşınımı diğeri ise kütle transferinden dolayı (damlacık yüzeyinden suyun belli bir kısmı
buharlaşmaktadır) oluşan mühendislik hesaplarında gizli ısı olarak adlandırılan enerji transferidir. (1)
denklemini

Şekil 6. Hava Kulesinin Diferansiyel Kontrol Hacmi
ısı ve kütle transferi yönünden yazacak olursak:
LC pw dt w = L dh su = h taşınım a dV(t w – t a ) + Ka dV (W w - W a )h fg

(2)

Buradaki
h taşınım
K
a
C pw
h su
h fg
Ww
Wa

= taşınım ısı transferi katsayısı (W/m2K)
= su – hava temas yüzeyindeki kütle transferi katsayısı
= dolgu maddesinin birim hacmi başına su ile havanın temas yüzeyi (m2)
= suyun özgül ısısı (KJ/kg K)
= suyun entalpisi (KJ/kg )
= h buhar – h su = suyun buharlaşma entalpisi
= su sıcaklığındaki doymuş havanın mutlak nemi (kg su buharı/kg kuru hava)
= su sıcaklığındaki doymuş havanın mutlak nemi (kg su buharı/kg kuru hava)

Su hava temas yüzeyinde Lewis benzeşim bağıntısı genellikle geçerlidir. Bu bağıntı
K= h taşınım /C phava

(3)

bu bağıntıdaki C phava havanın sabit basınçta su – hava temas yüzeyindeki özgül ısısıdır. K su-hava
yüzeyindeki kütle transferi katsayısı (kg/(s.m2), h taşınım , taşınım ısı transferi katsayısı (W/m2K), C phava
yaş havanın özgül ısısıdır. a birim hacimdeki su-hava temeas yüzey alanıdır (m2/m3)
Denklem (2) ve (3) ü bir araya getirirsek:
LC pw dt w = L dh su = K a dV(C phava t w – C phava t a + W w h fg - W a h fg )

(4)

Denklemini elde ederiz. Yaş havanın entalpisi
H w = C phava t w + W w h fg

(5)

H a = C phava t w + W a h fg

(6)

Olduğu göz önüne alınırsa denklemimiz
LC pw dt w = L dh su = K a dV(H w + H a )

(7)
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formunu alır. Buradan
tsug
tsug
C pw dt w
KadV
dh
0 L  tsuc H w  H a  tsuc H w suH a

V

(8)

tsug
tsug
C pw dt w
KaV
dhsu
 
 
L
H w  H a tsuc H w  H a
tsuc

(9)

denklemi elde edilir. Bu denklem Merkel denklemi adı ile anılır. Buradaki

KaV
terimi kule
L

karekteristiği adını alır. Kule tasarımında kule karakteristiği ısı değiştirici tasarımındaki NTU gibi
önemli bir parametredir. Anlam olarak da NTU’ya benzer. Diğer bir terimle çok büyük
sahip olan bir kule gereğinden büyüktür (yani çok pahalıdır), çok küçük bir

KaV
değerine
L

KaV
değerinde ise
L

gereğinden küçüktür diyebiliriz. Denklem (9) analitik olarak çözüme pek uygun bir denklem değildir.
Sayısal olarak çözülmesi çok daha kolaydır. Sayısal çözümde genel uygulama sıcaklığın küçük stepler
halinde değiştirilerek her step için olan terimlerin toplanmasıdır.
n
n
C t
KaV
hsu
  pw w  
L
i 0 H w  H a
i 0 H w  H a

tw 

(10)

tsug  tsuc
n

hsu 

(11)

hsug  hsuc
n

(12)

denklemleriyle verilir. Denklemdeki Ha yaş hava giriş entalpisinin ilk değerini hava giriş yaş hava
sıcaklığı ve kuru hava sıcaklığından (veya kuru hava sıcaklığı ve bağıl nemden) saptadıktan sonra her
stepteki değişimi denklem (1) de verdiğimiz enerji dengesini kullanarak hesaplayabiliriz.

H ia1  H ia 

L
L
hsu  H ia  C pw t w
G
G

(13)

Bu
denklemin
çözümünü
yapmak
için
Java
programlama
dilinde
bir
program
geliştirilmiştir(sogutmakulesi.java). Bu programı kullanarak bir örnek problemi irdeleyelim. Sıcak su
kuleye 45.0 °C de girmekte ve 30 °C de çıkmaktadır. Kuru hava sıcaklığı 34 °C ve yaş hava sıcaklığı
24 °C ise ve su hava debi oranı (L/G)=1.3 ise kule karakteristik denklemini hesaplayalım. Program
çıktısı olarak

KaV
= 1.8195099755983606 bulundu. Bu değeri elde etmek için 40 stepli sayısal
L

integrasyon kullanıldı. Her stepteki değerler Tablo 1 de verilmiştir.
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Tablo 1. Örnek Problemdeki Hesaplanan Entalpi Değerleri
T derece C H w (kJ/kg)

H a (kJ/kg)

dh su

dt w

30

99.63004

71.69137

1.567001

0.375

30.375

101.6045

73.72847

1.566918

0.375

30.75

103.6127

75.76546

1.566839

0.375

31.125

105.6552

77.80235

1.566763

0.375

31.5

107.7328

79.83915

1.56669

0.375

31.875

109.8461

81.87584

1.566621

0.375
0.375

32.25

111.9959

83.91245

1.566555

32.625

114.1829

85.94897

1.566491

0.375

33

116.4078

87.98541

1.566432

0.375

33.375

118.6715

90.02177

1.566375

0.375

33.75

120.9747

92.05806

1.566321

0.375

34.125

123.3182

94.09428

1.56627

0.375

34.5

125.7028

96.13043

1.566223

0.375

34.875

128.1294

98.16652

1.566178

0.375

35.25

130.5989

100.2025

1.566136

0.375

35.625

133.112

102.2385

1.566097

0.375

36

135.6698

104.2745

1.566061

0.375

36.375

138.2731

106.3103

1.566028

0.375

36.75

140.9229

108.3462

1.565998

0.375

37.125

143.6201

110.382

1.56597

0.375

37.5

146.3657

112.4177

1.565945

0.375

37.875

149.1608

114.4535

1.565923

0.375

38.25

152.0063

116.4892

1.565903

0.375

38.625

154.9033

118.5248

1.565886

0.375

39

157.8529

120.5605

1.565871

0.375

39.375

160.8561

122.5961

1.565859

0.375

39.75

163.9142

124.6317

1.565849

0.375

40.125

167.0283

126.6673

1.565841

0.375

40.5

170.1995

128.7029

1.565836

0.375

40.875

173.4291

130.7385

1.565833

0.375

41.25

176.7184

132.7741

1.565833

0.375

41.625

180.0685

134.8097

1.565835

0.375

42

183.4809

136.8453

1.565839

0.375

42.375

186.9568

138.8809

1.565845

0.375

42.75

190.4976

140.9165

1.565853

0.375

43.125

194.1048

142.9521

1.565863

0.375

43.5

197.7798

144.9877

1.565875

0.375

43.875

201.5241

147.0233

1.56589

0.375

44.25

205.3391

149.059

1.565906

0.375

44.625

209.2266

151.0947

1.565924

0.375

45

213.1879

153.1304

1.565944

0.375
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Şekil 7. Karşı Akışlı Hava Kulesinde Entalpi Değişimi Grafiği
Bu değerleri grafik formunda Şekil 7 de gösterilmiştir. Şekil 7 görsel olarakta bize H w nun değişiminin
lineer olmadığını göstermektedir.

4. ÇAPRAZ AKIŞLI SOĞUTMA KULELERİ ISIL ANALİZİ
Şekil 8 de çapraz akışlı bir kule kesiti görülmektedir. Su tepeden girmekte ve alttan çıkmaktadır. Hava,
sol taraftan girmekte ve sağ taraftan çıkmaktadır. Hava bir fan tarafından sürülmekte ve su akış
yönüne çapraz olarak hareket etmektedir. Dolgu derinliğini 1 birim olarak alırsak

 (dx)(1)( L)(C pw )(dTw )  (dy )(1)(G )(dH a )

(14)

denklemi düzenlediğimizde

 dT 
dH
 LC pw  w   G ( a )
dx
 dy 

(14a)

formunu alır. Bu denklemdeki
Tw
Ha
L
G
C pw

= su sıcaklığı, derece C
= yaş havanın entalpisi (kJ/kg kuru hava)
= birim alandan geçen su debisi [kg/(s m2)]
= birim alandan geçen kuru hava debisi [kg/(s m2)]
= suyun özgül ısısı (KJ/kg K)

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1378 _______

Şekil 8. Çapraz Akışlı Kule Kesiti
Denklem 14a suyun kaybettiği ısıyı havanın kazandığını gösteren bir kısmi diferansiyel denklemdir.
Diferansiyel hacmi tekrar inceler ve suyun ısı kaybını su hava sınır tabakasındaki ısı transferine
eşitlersek ve Lewis yaklaşımının doğru olduğunu kabul edersek (Lewis eşitliği denklem 3 de
verilmiştir)

 (dx )(1)( L)(C pw )(dTw )  ( Ka )(dy )(dx )(1)(G )( H w  H a )

 dT 
 LC pw  w   Ka ( H w  H a )
 dy 

(15)

(15a)

Burada H w su sıcaklığındaki doymuş (bağıl nem = 1) nemli havanın entalpisidir. 14a ve 15a bağıntıları
birleştirilirse

 dH a 
G
  Ka ( H w  H a )
 dx 

(16)

denklemi oluşturulabilir. 15a ve 16 denklemleri temel olarak su-hava yüzeyindeki ısı transferini
gösteren denklemlerdir. Isı transferi mekanizmasını oluşturan temel parameter entalpi farkıdır.
Diferansiyel denklem kısmi diferansiyel denklem olduğundan çözüm için iki sınır şartı gerekmektedir.
H a (0,y)=C 1
T w (x,0)=C 2
Bu denklemlerin oluşturulmasında karşı akışta verilen Merkel denklemiyle aynı ön kabuller
kullanılmıştır. Matematik model lineer olmayan bir model oluşturduğundan doğrudan bir çözümü
mevcut değildir. Çözüm için sonlu farklar metodlarından yararlanmamız gerekir. Sonlu farklar
metodunda sistemi x ve y doğrultusunda eşit büyüklükte küçük parçalara bölüp diferansiyel denklemi
fark denklemine dönüştürürüz.
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Şekil 9. Çapraz Akışlı Kule Kesitinde Sonlu Farklar Elemanları
Şekil 9 da sonlu eleman sisteminde kullanacağımız koordinat sistemi görülmektedir. m x
doğrultusundaki, n y doğrultusundaki artışların indeksidir. Biz her noktadaki su sıcaklığını ve yaş
havanın entalpisini bilmek istiyoruz. Önce su girişinin olduğu tepe bölgesindeki şartlar hesaplanır.
Bunun için (16) denklemi sonlu elemanlar sitemine uygulanırsa

GH a (1,0)  H a (0,0)  Kax( H w  H a ) a

(17)

( H w  H a ) a a noktasındaki (Şekil 9) entalpi farkıdır. Bir yaklaşım olarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
(H w  H a )a 

H w (0,0)  H a (0,0)  H w (1,0)  H a (1,0)
2

2

(18)

Bu durumda

H a (1,0) 

Buradaki

H a (0,0) 

Mx 

Mx
2 H w (0,0)  H a (0,0)
2
M
1 x
2

(19)

Kax
(20)
G

Genel durumda yukarıdaki denklem
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Mx
2 H w (m  1,0)  H a (m  1,0)
2
M
1 x
2

(21)

formunu alır.
Denklem 21 su girişindeki yaş hava entalpilerini hesaplamak için kullanılabilir. Hava girişindeki su
sıcaklıklarını hesaplamak için de denklem 8.15a sonlu fark denklemine dönüştürülür.

 LC pw Tw (0,1)  Tw (0,0)  Kay ( H w  H a ) b
( H w  H a )b 

(22)

H w (0,0)  H a (0,0) H w (0,1)  H a (0,1)

2
2

(23)

Ve buradan

Tw (0,1)  Tw (0,0) 

Buradaki

My 

My
2C p

H w (0,0)  H w (0,1)  2 * H a (0,0)

Kay
L

(24)

(25)

Daha genel formda denklem:

Tw (0, n)  Tw (0, n  1) 

My
2C p

H w (0, n  1)  H w (0, n)  2 * H a (0, n  1)

(26)

formunu alır. Denklemde birbirine bağımlı iki değişken mevcuttur. Bunlar T w (0,n) ve H w (0,n) Bu
yüzden bu denklem normal bir denklem değildir ve problem bir kök bulma problemidir. Sınır şartlar
bulunduktan sonra iç noktaların hesaplanması için sonlu farklar denklemlerimizin genel formlarını
kullanabiliriz.

Tw (m, n)  Tw (m, n  1) 

H a (m, n) 

My
2C p

H a (m  1, n) 

H w (m, n  1)  H a (m, n  1)  H w (m, n)  H a (m, n)

Mx
H w (m, n)  H w (m  1, n)  H a (m  1, n)
2
M
1 x
2

(27)

(28)

Denklem 27 ve 28 de aslında birlikte çözülmesi gereken tek bir denklem oluşturmaktadır. Bu
denklemlerin birlikte çözümü kök bulma işlemi gerektirmektedir. Burada kök bulma metodu olarak
Aitken interpolasyon düzeltmeli direk yerine koyma metodu kullanılacaktır. Bu metotta f(x)
fonksiyonundan bir x değeri çekilerek f(x)=0 fonksiyonu, x=g(x) fonksiyonuna dönüştürülür. Buna sabit
nokta iterasyonu veya direk yerine koyma iterasyonu ismi verilir.
Aitken interpolasyon prosesinden yararlanarak direk yerine koyma metodu iyileştirilebilir. Metod ilk
olarak Steffensen tarafından önerilmiştir. İlk once Aitken interpolasyonunu tanımlayalım. Temel olarak
k çok büyük bir değer olduğunda
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Şekil 10. Direk Yerine Koyma Metodunun Grafik Gösterimi

xk 2  a xk 1  a

xk 1  a
xk  a

k  1

(29)

bu bağıntıdan dördüncü bir noktanın değerini bulmak istersek

xe 

xk xk 2  xk21
xk  2 xk 1  xk 2

(30)

3 önceki nokta bilindiğinde 4üncü noktayı tahmin edebiliriz.

xk  xk 1  xk

(31)

xk2  xk  2  2 xk 1  xk

(32)

xe  xk 

(xk ) 2
2 x k

(33)

Denklem 33 Aitken interpolasyon denklemi adını alır. Şimdi direk yerine koyma metoduna geri
dönersek p 0 (0) ilk tahmin değeri verildiğinde,
p 1 (0)=g(p 0 (0)) ve p 2 (0)=g(p 1 (0))

(34)

normal direk yerine koyma adımı olarak hesaplanır, sonra bir Aitken interpolasyon stepi kullanılır.
p 0 (1) = p 0 (0) - (p 1 (0) – p 0 (0))2/( p 2 (0) - 2 p 1 (0) + p 0 (0))

(35)

bundan sonra yine
p 1 (1)=g(p 0 (1)) ve , p 2 (1)=g(p 1 (1))

(36)

stepleriyle devam edilir. Çözüm parametrelerini sadeleştirmek amacıyla genellikle sonlu farklar
çözümlerinde x  y alınır. Bu durumda

Mx  My

L
G

(37)

olur.
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Şekil 11. Çapraz Akış Örnek Problemindeki Su Sıcaklığı Kontur Grafiği (su giriş T w =48.8 °C, su çıkış
ortalama T wçıkış =38.8°C )
Bu denklemin çözümünü yapmak için Java programlama dilinde bir program geliştirilmiştir
(sogutmakulesi1.java). Bu programı kullanarak bir örnek problemi irdeleyelim. Sıcak su kuleye 48.8 °C
de girmekte ve 38.8 °C de çıkmaktadır. Kuru hava sıcaklığı 34 °C ve yaş hava sıcaklığı 24 °C ise ve
su hava debi oranı (L/G)=1.0 ise kule karakteristik denklemini hesaplayalım. Program çıktısı olarak

KaY
= 0.475 bulundu.
L

5. SU SOĞUTMA KULESİ KÜTLE TRANSFER KATSAYISININ VE DOLGU BASINÇ DÜŞÜMÜNÜN
TAYİNİ
Soğutma endüstrisinde kullanılan soğutma kulelerinde dolgu malzemesi olarak genellikle plastik
malzemeler kullanılır. Her üreticinin plastik dolgu malzemelerinin kütle transfer karekteristikleri
değişiktir. Biz burada soğutma endüstrisinde çok kullanılan plastik levha tipi dolgu malzemesi için olan
kütle transferi ve basınç denklemi tanımlayacağız. Bu tür bir dolgu Şekil 12 ‘de verilmektedir.

Şekil 12. PVC Petek Dolgu
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
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Tablo 2. Film Tipi Dolguların Performans Sabitleri
Ka denkleminin sabitleri
Film Tipi
Çapraz akış
XF12560/15

Çapraz akış
XF19060
Karşı Akış
CF12060

Karşı Akış
CF19060

Dolgu boyutu
Yükseklik(m) X En(m)
1.524 X 0.6096
1.524 X 0.9144
2.286 X 0.6096
2.286 X 0.9144
2.286 X 1.2192
2.286 X 0.9144
2.286 X 1.2192
Yükseklik
0.3048
0.6096
0.9144
1.2192
0.6096
0.9144
1.2192
1.524

C

m

n

0.61
0.6
0.61
0.54
0.51
0.19
0.23

0.23
0.2
0.2
0.22
0.23
0.54
0.23

0.77
0.8
0.8
0.78
0.77
0.46
0.51

1.08
0.93
0.8
0.71
0.5
0.5
0.49
0.45

0.25
0.14
0.12
0.13
0.16
0.09
0.04
0.08

0.75
0.86
0.88
0.87
0.84
0.91
0.96
0.92

Bu tür dolgular için Kütle transfer katsayısı
Ka=0.004449577*C*(L)m(G)n

(38)

denklemiyle tanımlanabilir. Burada Ka kg/(s m3) dür G ve L kg/(s m2) birimlerinde verilmiştir.
Denklemdeki katsayılar her bir dolgu tipi için değişiktir. Munters Corporation tarafından üretilen bazı
film dolgular için katsayıların değerleri Tablo 2 de verilmiştir. Bu denklemi Bölüm 2 de verilen kule
karakteristiği denklemi ile birlikte kullandığımızda bize gerekli olan dolgu miktarını, dolayısıyla kule
boyutlarını verecektir. Değişik dolguların dolgu karekteristiklerinin çıkarılması için deneysel çaışmalar
gereklidir.

6. SU SUĞUTMA KULESİ ISI DEĞİŞTİRİCİ BOYUTLANDIRMASI
Soğutma kulesindeki ısı değiştirici direk su akışına dik olarak yerleştirilen boru demetlerinden oluşan
bir eşanjör olur. Bu durumda temel soğutucu dıştan geçen su akışıdır. Şekil 13 de bir boru demeti
üzerinden akıştaki boru geometrileri verilmiştir. Bu durumda boru dışındaki ısı transferi katsayısı

 Prf
a
1/3 
ı
Nu  N s A Re d,max Pr  Pr
 o
Re d,max =

Vmax d
v

Vmax  V

s1
s1  d





0.25

(39)

(40)

(41)
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denklemleriyle tanımlanabilir. Bu denklemlerdeki Re d,max Reynolds sayısıdır. N, A ve, a katsayıları Re
sayısına ve boru demeti sayısına göre Tablo 3 den seçilebilir.

Şekil 13. Boru Eksenine Dik Akış Düzenlemeleri
Tablo 3. Boru Demetine Dik Akış Katsayıları

Şekil 4. de boru dizinlerinden oluşan bir ısı değiştiricisinin şemetik görünüşü verilmiştir. Şekil 5 de bu
tür bir ısı değiştiricinin resmi yer almaktadır.

Şekil 14. Su Püskürtmeli Isı Değiştiricisi
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Şekil 15. Su Püskürtmeli Isı Değiştiricisi Görünümü (YTO Türkoğlu Makine Sanayi ve Tic Ltd.
Şti, İzmir)
Boru içi ısı transferi için Gnielinski denklemini kullanabiliriz. Bu denklem:

Nu D 

( f / 8)(Re D  1000) Pr
1  12.7( f / 8)(Pr 2 / 3  1)

(42)

şeklindedir. Buradaki f boru içi sürtünme katsayısı Re Reynolds sayısı, Pr prandtl sayısıdır. f sürtünme
katsayısının çözümü için Colebrook denklemi kullanılır. Bu denklem:

  

 
D
1
2.51
g
 2.0 log10   H  
 3.7
f
Re D f





0




(43)

şeklinde yazılabilir. Buradaki ε yüzey pürüzlülük katsayısıdır. Denklemden de görüldüğü gibi bu
denklemden f sürtünme katsayısının bulunması bir kök bulma prosesidir. Buradan kök değerinin
bulunabilmesi için newton-raphson metodu gibi bir kök bulma algoritmasına ihtiyaç vardır. Kök bulma
işleminde ilk tahmin değeri olarak biraz daha hatalı olan fakat f değerini direk olarak hesaplayan
haaland denklemi gibi bir denklemden yararlanılabilir.

    1.11

 

 
  DH  
1
6.9 
 1.8 log10 
 
3
.
7
Re D 
f










(44)

Boru içi akışı çok fazlı ise gnielinski denklemini kullanamayız. Kulemizi evaporatif yoğuşturucu
(kondenser) olarak kullanıyorsak yoğuşturucu ısı değişim formüllerini kullanmamız gerekir.

 u D
Re Di   v v   35000 için (buradaki boru giriş şartlarında olduğunu belirtir)
 v i
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1/ 4

(45)

h 'fg  h fg  0.68C pl (T yogus  Tboru )

(46)

Buradaki L İndisi Doymuş Sıvı Fazı V İndisi Doymuş Gaz Fazını İşaret Etmektedir. Denklemimiz
Chato[1] Denklemi Adını Alır.
Boru İç Ve Dış Isı Değişim Katsayılarını Bulduktan Sonra Boru İçin Toplam Isı Değişim Katsayısı

A ln r2 r1 
1
1 Ad
1

 R1 d 
Ad  R2 
U d h1 Ai
Ai
2Lk1
h2

(47)

Denklemi ile hesaplanabilir. Buradaki r 1 ve r 2 yüzeyde biriken kirliliklerden dolayı oluşan ek ısıdeğişim
dirençleridir.

SONUÇ
Bu çalışmada çapraz ve karşıt akışlı ısı değiştiricili soğutma kulelerinin ısıl hesaplarının yapılması ve
modellenmesi ile ilgili bilgi verilmiştir. Burada verilen modeller bilgisayar programlarına aktarılarak
soğutma kuleleri tasarımında kullanılmıştır. Ortalama çevre sıcaklığının arttığı günümüzde soğutma
kulelerinin kullanımının önemi artmaktadır. Soğutma kuleleri hakkında dilimizdeki bilgi de ne yazıkki
oldukça sınırlıdır.
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İZMİR İLİ İÇİN FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKAN KULLANAN
OTOMOBİL KLİMASININ SAATLİK PERFORMANSININ
BELİRLENMESİ
Muammer ÖZGÖREN
Ali KAHRAMAN
Özgür SOLMAZ

ÖZET
Bu çalışmada, İzmir ilinde güneye doğru yönlendirilmiş bir otomobilin klima performansı saatlik olarak
belirlenmiştir. Hesaplamalarda Devlet Meteoroloji İşlerinden temin edilen 1997-2008 yıllarına ait
sıcaklık ve güneş ışınımı dataları kullanılmıştır. Taşıtın soğutma yükünü karşılamak için klima
sisteminin motordan çektiği güç ve sistemin soğutma tesir katsayısı, geliştirilen MATLAB programıyla
R-134a, R-407c ve R-410a soğutucu akışkanlarının kullanıldığı varsayılan buhar sıkıştırmalı soğutma
çevrimine göre maksimum soğutma yükünün oluştuğu gün boyunca saatlik olarak hesaplanmıştır.
Hesaplamalarda, 5 °C aşırı ısıtma, 5 °C aşırı soğutma ve buharlaştırıcı sıcaklığı 5 oC, yoğuşturucu
sıcaklığı dış hava sıcaklığından 10 oC fazla olduğu kabulü yapılmıştır. Ayrıca buharlaştırıcı ve
yoğuşturucudaki basınç kayıpları da hesaplamalara dâhil edilmiştir. Elde edilen sonuçlar soğutma
sezonu boyunca ve soğutma yükünün maksimum olduğu gün boyunca saatlik olarak değerlendirilerek
sunulmuştur. Taşıt klimasının, enerji verimliliği açısından saatlik değişen soğutma yüküne göre
otomatik kontrollü olarak çalıştırılmasının önemli olduğu elde edilen sonuçlardan görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Taşıt kliması, saatlik değişim, soğutma yükü, R-134a, R-407c, R-410a.

ABSTRACT
In this study, hourly variation of performance of an automotive air-conditioning was determined for a
vehicle located towards the south with respect to its front surface for İzmir province in Turkey.
Meteorological Data such as solar radiation and atmospheric air temperature taken from Turkish
Meteorological Office for the calculations are used. Compressor power consumption of the cooling
requirement and coefficient of performance for the air-conditioning system for R-134a, R-407c and R410a along the maximum cooling load occurrence day were hourly computed with the help of a
developed in-house MATLAB program. The assumptions for the calculations were that the subcooled
and superheated temperatures were 5 °C, evaporator temperature was 5 °C while the condenser
temperature was taken as 10 °C higher than the atmospheric air temperature. Also, pressure losses in
the evaporator and condenser were taken into account for compressor power calculations. The results
of critical conditions are presented and discussed. It can be commented from the obtained results that
vehicle air- conditioning unit depending on the hourly-varied cooling load capacity should be controlled
to use the energy more efficiently.
Key Words: Automotive air conditioning, cooling load, hourly variation, R-134a, R-407c, R-410a.
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1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesi ve insanların alım gücünün artması klima sistemlerinin taşıtlarda kullanımını
seçimli olmaktan çıkartıp standart ünite olmasını gerektirmektedir. Bu da insanların fert başına
tükettikleri enerji oranını arttırmaktadır. İnsanlar gününün bir kısmını veya en az iki saatini, gerek işe
gidiş dönüş süreleri ve gerekse günlük ihtiyaçlarını karşılamak için özel ve/veya toplu taşıma araçları
içerisinde geçirmektedirler.
Otomobillerde rahat seyahat edebilmek için, klima sistemlerinin ekipmanlarının doğru olarak
belirlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan soğutma yükü ise genel olarak dış hava sıcaklığı, nemi,
yolcu sayısı, gerekli temiz hava miktarı ve güneş ışınım faktörlerinden etkilenmektedir. Bu faktörler
değişken yol şartlarında, otomobilin farklı hızlarında ve yolcuların durumuna göre değişebilmektedir.
Bir klima sistemi tüm şartlara uyum sağlamalı her koşulda en iyi performansı verebilmelidir [1]. Klima
sisteminin performansının yüksek olması, klima sisteminin tükettiği enerjinin azalmasına ve böylelikle
içten yanmalı motorun yakıt tüketiminin iyileşmesine sebep olacaktır. Bir taşıttaki bu küçük iyileşme
dünyada milyonlarca taşıtın olduğu düşünülecek olursa kümülatif etkisi yüksek olacaktır. Böylelikle
taşıtlardan kaynaklanan küresel ısınma etkisi azalacak ve dünyadaki fosil yakıt rezervlerinin tükenme
ömrü de uzayacaktır. Bundan dolayı klimanın verimli veya etkin çalışmasının sağlanması anlık
performansın bilinmesi ile mümkün olabilir [2].
Taşıtlarda buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan bir iklimlendirme sistemi mevcuttur ve
kompresör gücünü direkt içten yanmalı motordan almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri SC03 sürüş
şatlarına göre Bevilacqua’nın yaptığı bir çalışmada klima sistemi, taşıtın yakıt tüketiminde %28, CO2,
NO x ve HC emisyonlarında sırasıyla %71, %81 ve %30 seviyelerinde bir artış yarattığı belirtilmiştir [3].
Taşıt klima sistemlerindeki kayıpların ve emisyonların azaltılmasına yönelik birçok çalışma
yapılmaktadır. Literatürde, taşıt kliması üzerine yapılan çalışmalar genellikle sürücü konfor şartlarının
iyileştirilmesi, farklı soğutucu akışkan kullanılması, klima elemanlarının ve çalışma şartlarının
optimizasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. Son zamanlarda Kiatsiriroat ve Euakit (1997) [4], Jung ve ark.
(1999) [5], Lee ve Yoo (2000) [6], Al-Rabghi ve Niyaz (2000) [7], Jabardo ve ark. (2002) [8], Kaynaklı
ve Horuz (2003) [9], Hoşöz ve Direk (2006) [10], Hoşöz ve Ertunç (2006) [11], Wongwises ve ark.
(2006) [12], Akyol ve Kılıç (2008) [13], tarafından yapılan araştırmalar bunlardan bazılarıdır. Yapılan
literatür taramasında taşıt kliması üzerine yapılan çalışmalar genellikle sürücü konfor şartlarının
iyileştirilmesi, farklı soğutucu akışkan kullanılması, klima elemanlarının ve çalışma şartlarının
optimizasyonu üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Sistemin dinamik performansını araştıran çok az
sayıda çalışma bulunmaktadır.
Kiatsiriroat ve Euakit [4] ile Jung ve ark. [5] taşıtlarda farklı soğutucu akışkanların kullanımı ile klima
performansındaki değişimi araştırmışlardır. Lee ve Yoo [6] yoğuşturucu boyutunun ve soğutucu
akışkan şarjının otomobil iklimlendirme sistemi performansına etkisini, Al-Rabghi ve Niyaz ise [7] R12
ve R-134a soğutucu akışkanları ile şarj edilmiş otomobil iklimlendirme sistemlerinin çeşitli kompresör
devirlerindeki performans parametrelerini deneysel olarak incelemişlerdir. Jabardo ve ark. [8]
yoğuşturucuya giren hava sıcaklığı, dönüş hava sıcaklığı ve kompresör devri gibi çalışma
parametrelerinin sistem performansına etkisini teorik olarak araştırmışlardır. Kaynaklı ve Horuz [9]
taşıt klima sisteminde soğutma yükü, kompresörün güç tüketimi, soğutucu akışkan debisi, STK değeri,
sistem basıncının minimum ve maksimum dalgalanmalarını araştırmışlardır. Hoşöz ve Direk [10] ısı
kaynağı olarak dış ortamı kullanan havadan havaya ısı pompası gibi çalışan R-134a taşıt klima
sistemlerinin performans karakteristiklerini deneysel olarak incelemişlerdir. Hoşöz ve Ertunç [11]
soğutucu akışkan olarak R-134a kullanan taşıt klima sisteminin performansını yapay sinir ağları
metodunu kullanarak modellemişler ve deneysel sonuçlarla karşılaştırmışlardır. Wongwises ve ark.
[12] taşıt klima sistemlerinde R-134a yerine kullanılabilecek hidrokarbon karışımlarının kullanılması
üzerine bir çalışma yapmışlardır. Akyol ve Kılıç [13] sürücü tarafından hissedilen termal hislere göre
taşıt içerisindeki çevresel şartları kontrol eden ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin
üzerine bir model geliştirmişlerdir.
Bu çalışmada, Devlet Meteoroloji İşlerinden 1997–2008 yılları arasında ölçülen İzmir iline ait sıcaklık
ve güneş ışınımı datalarına bağlı olarak, güneye doğru yönlendirilmiş bir taşıtın soğutma yükü
soğutma sezonu boyunca (1 Mayıs- 30 Eylül) saatlik olarak MATLAB programlama dilinde geliştirilmiş
bir program ile hesaplanmıştır. Daha sonra maksimum soğutma yükünün oluştuğu günde klima
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sisteminin motordan çektiği güç ve sistemin soğutma tesir katsayısı R-134a, R-407c ve R-410a
soğutucu akışkanlarını kullandığı varsayılan buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre belirlenmiştir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışmada, model bir taşıtın soğutma sezonu boyunca saatlik olarak soğutma yükü hesabı ve
maksimum soğutma yükünün oluştuğu günde gerçek buhar sıkıştırmalı çevrime göre çalıştığı
varsayılan klima sisteminin soğutma çevrimi hesapları yapılmıştır.
2.1. Isı Kazancı Hesaplamaları
Taşıt için toplam ısı kazancının aşağıdaki bölümlerden meydana geldiği dikkate alınmıştır.
a)Transmisyonla gelen ısı kazancı;

Q1trk , j  AkU k (Td , j  Ti , j )

(W)

(1)

eşitliği ile hesaplanmıştır. Burada, Q 1tr,k,j : k yüzeyinin j. saatteki transmisyonla ısı kazancı (W); A k : k
yüzeyinin alanı (m2); U k : k yüzeyinin toplam ısı transfer katsayısı (W/m2°C); T d,j : günün j. saatindeki
dış hava sıcaklığı ve T i,j : günün j. saatindeki konforu sağlayan iç hava sıcaklığını göstermektedir.
Model taşıt için iç sıcaklık hesaplamalarda konfor şartlarına uygun olarak 23 °C olarak alınmıştır.
b) Bagaj bölmelerinden transmisyonla gelen ısı kazancı;

Q2trk , j  AkU k (Td , j  Ti , j  10)

(W)

(2)

eşitliği ile hesaplanmıştır. Burada, bagaj iç sıcaklığı, iç ortam sıcaklığından 10 °C fazla alınmıştır.
c) Opak ve cam yüzeylerden ışınımla oluşan ısı kazancı;

QIk , j  Ak k y I k , j

(W)

(3)

eşitliği ile hesaplanmıştır. Burada, k yüzeyinin günün j. saatindeki ışınımla ısı kazancı Q Ik,j (W) ile, k
yüzeyinin alanı A k (m2) ile, güneş ışınımı iletim katsayısı (cam yüzeyler=0.7 ve opak yüzeyler=0.5) k y
ve k yüzeyinin günün j. saatindeki güneş ışınımı ise I k,j (W/m2) ile gösterilmiştir.
Güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı ve analizi için eğimli yüzeylere gelen güneş ışınımının bilinmesi
gerekmektedir. Bu nedenle, hesaplamalarda genellikle ölçülen güneş ışınımı verilerinden yararlanarak
geliştirilen ampirik bağıntılar kullanılmaktadır [14].
Çalışmada, taşıtın yüzeylerine gelen güneş ışınımı değerleri hesaplanırken, yatay düzleme gelen
saatlik difüz ışınım hesabı için “Orgill ve Hollands” modeli [15], eğik düzleme gelen saatlik difüz ışınım
için “Koronakis” modeli, eğik düzleme gelen saatlik direkt ışınımın ve yansıyan ışınımın hesabı için ise
“Liu ve Jordan” modeli tercih edilmiştir [16].
k yüzeyi için toplam ışınım ;

I k , j  I d , , j  Ib, , j  I r , , j

(W/m2)

(4)

eşitliği ile bulunabilir.
d) İnsanlardan kaynaklanan ısı kazancı;
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(W)

(5)

Burada, araç içindeki insan sayısı Z, bir kişinin oluşturduğu duyulur ve gizli ısılar Q duy ve Q giz ile
gösterilmiştir. Bu değerler birbirine eşit (Q duy = Q giz ) olup, 58 (W/kişi) olarak alınmıştır.
e) Araç içindeki cihazlardan kaynaklanan ısı kazancı;
Araç içerisinde ısı kaynağı oluşturan MP3 player, sirkülasyon fanı, hoparlörler ve diğer elektrik tüketen
cihazların toplam ısı kazancı (Q cihaz,j ) 100 W olarak alınmıştır.
f) Havalandırmadan kaynaklanan ısı kazancı;
Araç seyahat esnasında tamamen kapalı bir ortam olduğundan dolayı insanların taze hava ihtiyacını
karşılayacak şekilde havalandırılması gerekmektedir. Bu nedenle, dış ortamdan alınan ve araç
içindeki hava ile karışım sonucu değişen sıcaklık ve bağıl nem değeri de taşıt klimasının soğutma
yükünü anlık olarak değiştirecektir. Bu yük aşağıdaki eşitlikten hesaplanmıştır.
.

Qhav , j   V c p Z (Td , j  Ti , j )

(W)

(6)

Burada, günün j. saatindeki havalandırmadan oluşan ısı kazancı Q hav,j (W), havanın yoğunluğu ρ
(kg/m3), bir kişi için saatte gerekli taze hava miktarı V ve havanın özgül ısısı c p ’dir. Yapılan
hesaplamalarda V=30 ((m3/h)/kişi) alınmıştır. Hesaplamaların gerçekleştirilmesi ile taşıtın toplam ısı
kazancı değeri

QT , j  Q1trk , j  Q2trk , j  QI , j  Qcihaz , j  Qinsan , j  Qhav , j

(W)

(7)

şeklinde bulunur. Burada, günün j. saatindeki toplam ısı kazancı Q T,j ile gösterilmiştir.
2.2. Psikrometrik Diyagram Aracılığıyla Sistem Hesapları
Taşıt içindeki havanın buharlaştırıcıdan geçirilmesi ve taşıt içine gönderilmesi psikrometrik
diyagramda şekil 1’de gösterilmiştir. Bu diyagramda, D dış havayı, “I” iç havayı, “K” karışım havasını,
“A” karışım havasının buharlaştırıcıdan çıkış noktasını, “ψ” duyulur ısı oranını, “Φ” izafi nemi, “T K ” kuru
termometre sıcaklığını, “KA” karışım havasının buharlaştırıcıda soğutulmasını ve “AI” buharlaştırıcıdan
çıkan havanın sabit duyulur ısı oranı boyunca ısınarak taşıtın ısı kazançlarını karşılamasını
göstermektedir. Sistem hesaplarında konfor şartlarına uygun olarak iç hava sıcaklığının 23 °C,
buharlaştırıcıdan çıkan karışım havasının 16 °C, dış hava izafi neminin 0.55 ve iç hava izafi neminin
0.50 olduğu kabul edilerek hesaplamalar yapılmıştır.

Şekil 1. Havanın Buharlaştırıcıdan Geçirilmesi ve Taşıt İçerisine Gönderilmesini Gösteren
Psikrometrik Diyagram
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Qduy



(8)

Qduy  Qgiz

Burada, Q duy duyulur ısıyı ve Q giz ise gizli ısıyı göstermektedir.
V T mahale gönderilecek toplam hava miktarı olup, aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir.
.

VT 

QT
  h1  hA 

(m3/h)

(9)

V D insanların temiz hava ihtiyacı için gerekli olan dış hava miktarını göstermektedir. Bir insan için
temiz hava ihtiyacı 30 m3/h olarak alınabilir [17]. Taşıt içerisinde 4 kişi bulunduğu varsayılırsa V D =120
m3/h olur ve sirkülasyon eden iç hava miktarı V 1 ;
.

.

.

V 1  V T  VD

(m3/h)

(10)

(W)

(11)

eşitliğiyle bulunabilir.
Buharlaştırıcının soğutma yükü Q L ;
.

QL  VT  (hK  hA )
eşitliğiyle bulunabilir [18].
2.3. Soğutma Çevrimi Hesaplamaları

Soğutma sisteminin gerçek buhar sıkıştırmalı çevrime göre çalıştığı kabul edilmiştir. İzmir ili için
meteorolojik veriler kullanılarak, hava kaynaklı (hava-hava) ısı pompası hesaplamasında, R-134a, R407c ve R-410a soğutucu akışkanlar kullanılmıştır. Buharlaştırıcı sıcaklığı 5°C ve yoğuşturucu
sıcaklığı ise dış ortam sıcaklığından 10 °C fazla alınmıştır (T k =T d,j +10 °C). Kompresörün izentropik
verimi Brunin vd. [19] yaptığı çalışmada kullandığı Eş.(14) kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca,
hesaplamalarda 5°C aşırı ısıtma, 5 °C aşırı soğutma olduğu, buharlaştırıcıdaki ve yoğuşturucudaki
basınç kayıpları için tablo 1’deki eşitlikler kullanılmıştır.
Gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde basınç kayıpları akışkan-cidar sürtünmesi ve
akışkanın ısı değiştiricisi içerisinde ilerlerken maruz kaldığı ivmelenmelerden dolayı olmaktadır.
Dossat, buharlaştırıcı ve yoğuşturucudaki basınç kayıplarının 10-30 kPa (0.5-1 K) olduğunu belirtmiştir
[20]. Bu değerlere göre basınç kayıpları için aşağıdaki yaklaşım çalışmada uygulanmıştır. Soğutma
yüküne bağlı olarak buharlaştırıcı ve yoğuşturucu için basınç düşümleri aşağıdaki gibi alınmıştır.
Tablo 1. Basınç Düşümü Varsayımları.
Soğutma Yükü Q L (W)
Q L <3000
3000≤Q L ≤9000
Q L >9000
1

1

ΔT yoğuşturucu (°C)
T 3’ =T 3 -0.5
T 3’ =T 3 -0.75
T 3’ =T 3 -1.0

2

ΔT buharlaştırıcı (°C)
T 1’ =T 1 -(0.5-(0.5/STK))
T 1’ =T 1 -(0.75-(0.75/STK))
T 1’ =T 1 -(1.0-(1.0/STK))

ΔT yoğuşturucu : Yoğuşturucudaki basınç kaybından dolayı olan sıcaklık düşüş değeri
ΔT buharlaştırıcı : Buharlaştırıcıdaki basınç kaybından dolayı olan sıcaklık düşüş değeri.

2

Hesaplamalarda kullanılan soğutucu akışkanların fiziksel özellikleri EES (Engineering Equation
Solver) programından elde edilmiş ve MATLAB programlama dilinde geliştirilen program kullanılarak
soğutma yükleri soğutma sezonu boyunca hesaplanmıştır [21]. Soğutma tesir katsayısı STK,
kompresörün ihtiyaç duyduğu güç W komp (W) ve izentropik verim  s değerleri aşağıdaki eşitliklerden
hesaplanmıştır.
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(13)

STK

(14)

 s  0.874  0.0135 PY PB
Burada, P Y ve P B yoğuşturucu ve buharlaştırıcı basınçlarını göstermektedir.
2.4. Taşıt Modeli

Bu çalışmada teorik olarak incelenecek model taşıt ve yaklaşık yüzey alanları şekil 2’de gösterilmiştir.
Taşıt üzerinde gösterilen harfler yüzeyleri göstermekte olup, her yüzey için hesaplamalarda kullanılan
alanlar ve yatayla yaptığı açılar tabloda verilmiştir. Bunlar soğutma yükü hesaplamalarında kullanılan
parametreler olup transmisyonla ve ışınımla oluşan ısıkazancı hesaplamalarında kullanılmıştır.

Şekil 2. Model Taşıt ve Yüzey Alanları.

3. TARTIŞMA
Şekil 3’de Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden İzmir ili için temin edilen 1997–2008 yılları
arasındaki çevre sıcaklığı ve güneş ışınımı datalarının yıl boyunca saatlik ortalamalarının değişimi
verilmiştir. Şekil 4’de ise çevre sıcaklığı ve ışınımın saatlik değişimleri bütün günler için çizdirilerek
sıcaklığın değişim aralığını gösteren grafik verilmiştir. Bu grafikten sıcaklığın ve ışınımın yıl boyunca
bant genişlikleri açıkça görülmektedir. Sıcaklık değerinin saat 05:00’de minimum değerine ulaştığı
daha sonra artarak 15:00’da maksimum değerine ulaştığı görülmektedir. Yıl içerisinde sıcaklığın
minimum ve maksimum değerleri sırasıyla 27. Gün (27 Ocak) saat 05:00’de 4.91 ºC ve 216. Gün (4
Ağustos) saat 15:00’da 34.96 ºC olarak elde edilmiştir. Işınım grafiğinde ise güneşin doğuşuyla ışınım
değerleri artmakta ve maksimum değerine saat 13:00’da ulaşmaktadır. Maksimum ışınım değerinin
oluştuğu gün ve değeri ise 148. gün (28 Mayıs) 918 W/m2 olarak bulunmuştur. HVAC
hesaplamalarında İzmir ili için kullanılan projelerde kullanılan yaz kuru termometre sıcaklığı 37ºC
olarak kullanılmakta olup son 10 yıllık ortalaması hesaplanan değere göre düşüktür. Ancak, 10 yıllık
maksimum değerlerin değişimi 216. günde 30.3-39.5 ºC aralığında olmuştur.
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a
b
Şekil 3. İzmir İli İçin Çevre Sıcaklığı (a) ve güneş ışınımı (b) değerlerinin saatlik değişimi.

a
b
Şekil 4. İzmir İli İçin Çevre Sıcaklığı (a) ve güneş ışınımı (b) değerlerinin bant genişliklerinin değişimi.
Şekil 5’de maksimum sıcaklığın oluştuğu 216. gün (4 Ağustos) ve maksimum güneş ışınımının
oluştuğu 148. gün (28 Mayıs) günlerdeki saatlik değişimleri verilmiştir. 216. ve 148. günlerdeki
sıcaklığın saatlik değişimleri arasında yaklaşık olarak 7ºC’lik bir fark bulunmaktadır. Fakat güneş
ışınımları arasında fark sadece öğlen saatlerinde olmakta ve değeri yaklaşık 50 W/m2 olmaktadır.
Buradan İzmir ili için güneş ışınımı değerinin yaz ayları boyunca günlük değişimin fazla olmadığı,
bunun aksine sıcaklığın ise büyük oranda değiştiği görülmektedir.

Şekil 5. Maksimum Sıcaklığın ve Güneş Işınımının Oluştuğu Günlerde Sıcaklık ve Işınımın
Değişimi.
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Materyal ve yöntem bölümünde belirtilen eşitlikler kullanılarak bulunan soğutma yükünün soğutma
sezonu boyunca saatlik değişimi şekil 6’da görülmektedir. Grafikte gri taralı alanın altında kalan
bölümler taşıtın soğutulmaya ihtiyacı olmadığını göstermektedir. Soğutma sezonu içerisinde günlük
olarak maksimum soğutma yükü 210. günde (29 Temmuz) 72.7 kWh/gün olarak elde edilmiştir.
Grafiklerden soğutma yükünün maksimum olduğu günün maksimum sıcaklığın ve maksimum ışınımın
oluştuğu günlerden farklı olduğu ve soğutma yüküne sıcaklığın etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir.
Taşıt klimasının saatlik performansı da soğutma yükünün maksimum olduğu 29 Temmuz günü için
yapılmıştır.

Şekil 6. Soğutma Yükünün Soğutma Sezonu Boyunca Saatlik Değişimi.
Şekil 7’de soğutma yükünün maksimum olduğu günde, çevre sıcaklığı, güneş ışınımı ve soğutma
yükünün saatlik değişimleri verilmiştir. Çevre sıcaklığı gün içerisinde minimum değerine saat 05:00’de
gelmekte ve daha sonra güneşin doğuşuyla artmaya başlamaktadır. Maksimum değerine ise saat
15:00’de ulaşmaktadır. Güneş ışınımı ise güneşin doğuşuyla artmaya başlamakta ve maksimum
değerini, güneşin İzmir için yeryüzüne en dik geldiği saatte (saat 13:00’de) alarak sonrasında güneşin
batışına kadar azalmaktadır. Çevre sıcaklığı ve güneş ışınımının maksimum değerleri sırasıyla saat
15:00’da 34.24 ºC ve saat 13:00’de 868 W/m2’dir. Sıcaklığın minimum değeri ise 25.06 ºC’dir.
Soğutma yükü grafiği incelendiğinde sıcaklık grafiğine benzediği fakat güneş ışınımının etkisiyle
gündüz saatlerinde hızla bir artış olduğu görülmektedir. Daha sonra sıcaklığın ve güneş ışınımının
düşmesiyle de düştüğü görülmektedir. Soğutma yükünün gün içerisindeki maksimum değeri saat
15:00’de 5.9 kW olarak elde edilmiştir. Çevre sıcaklığının, güneş ışınımının ve soğutma yükünün
günlük ortalama değerleri sırasıyla 29.7 ºC, 488 W/m2 (güneş ışınımının olduğu saatler dikkate
alındığında) ve 3.09 kW olarak bulunmuştur. Klima kapasiteleri belirlenirken maksimum yükü
karşılayacak şekilde belirlenir. Ancak, şekil 7’den görüldüğü üzere maksimum oluşan yük, günün diğer
saatlerinde daha azdır ve buna uygun olarak soğutma cihazının da kontrollü olarak kapasitesinin
düşürülmesi gerekir. Bu şekilde çalışacak bir soğutma cihazı her zaman maksimum kapasitenin
altında kontrollü çalışacağı için önemli oranda enerji tasarrufu sağlayabilecektir.
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Şekil 7. Soğutma Yükünün Maksimum Olduğu Günde Çevre Sıcaklığı, Güneş Işınımı ve Soğutma
Yükünün Saatlik Değişimi.
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde ozonu tahrip eden ve küresel ısınmaya neden olan soğutucu
akışkanlar yerine, yaklaşık aynı fiziksel özellikleri gösteren fakat ozon tabakası üzerinde olumsuz etki
yapmayan ve küresel ısınmaya çok az neden olan soğutucu akışkanlar kullanılmalıdır. Ev ve ticari tip
soğutucularda yaygın olarak kullanılan R–12 soğutucu akışkanının yerine, fiziksel özellikleri
değerlendirildiğinde ozon delme potansiyelleri 0, küresel ısınma etkisi az, buharlaşma sıcaklığı ve
kritik sıcaklık değerleri yaklaşık aynı olan R-134a ve R-401a soğutucu akışkanlarının kullanılmaları
daha uygun olacağı belirtilmektedir. Klima uygulamalarında kullanılan R–22 akışkanına alternatif
olarak gösterilen akışkanlar içerisinden ozon delme potansiyelleri 0 ve küresel ısınma etkisi az olan R407c ve R-410a soğutucu akışkanları kullanılması önerilmektedir [22].
Maksimum soğutma yükünün oluştuğu günde buharlaştırıcı ve yoğuşturucu basıncına göre eşitlik 14
kullanılarak hesaplanan kompresörün izentropik veriminin (η s ) saatlik değişimi her üç akışkan için şekil
8’de görülmektedir. Her üç akışkan içinde izentropik verimin gün içerisindeki değişimi aynı olmasına
karşın izentropik verim değerinin gün içerisinde en yüksek değeri R-410a akışkanı ile saat 05:00’de
0.843, en düşük değeri ise R-134a akışkanı ile saat 15:00’de 0.829 olarak hesaplanmıştır. Maksimum
soğutma yükünün oluştuğu gündeki ortalama izentropik verim R-134a akışkanı için 0.834, R-407c
akışkanı için 0.836 ve R-410a akışkanı için 0.839 olarak bulunmuştur.
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Şekil 8. Soğutucu Akışkan Olarak R-134a, R-407c ve R-410a Kullanan Klima Sistemindeki
Kompresörün İzentropik Veriminin Saatlik Değişimi.
Maksimum soğutma yükünün oluştuğu günde soğutucu akışkan olarak R-134a, R-407c ve R–410
kullanıldığı taşıt klimasının buharlaştırıcı sıcaklığının 5 oC, yoğuşturucu sıcaklığının dış hava
sıcaklığından 10 ºC fazla olduğu durumda kompresör gücünün ve soğutma tesir katsayısının (STK)
saatlik değişimi şekil 9’da verilmiştir. Soğutma yükünün değişimi aynı olmasına rağmen soğutucu
akışkan değiştiğinde kompresör gücü değişmektedir. En fazla kompresör gücü R-407c akışkanı
kullanan sistem ile en düşük kompresör gücü ise R-134a’lı sistem ile elde edilmiştir. Soğutucu akışkan
olarak R-134a, R-407c ve R-410a kullanan soğutma sistemleri için günlük gerekli elektrik enerjisi
sırasıyla 13.50 kWh, 15.15kWh ve 14.30 kWh olmaktadır. Bunun aksine STK’nın en iyi değeri R134a’lı sistem ile saat 05:00’de 6.84 iken en kötü değeri ise R-407c’li sistem ile saat 15:00’de 4.34’dür.
Günlük ortalama kompresör gücü ve STK değerleri sırasıyla R-134a için 0.57 kW, 5.79, R-407c için
0.64 kW, 5.18 ve R410a için 0.61 kW, 5.49 bulunmuştur. Günümüzde taşıt klimalarının çoğunda R134a soğutucu akışkanı kullanılmaktadır. Fakat özellikle R-134a kullanımının hem Avrupa Birliği’nde
hem de Amerika’da araç klima sistemlerinde kullanımının yasaklanacak olması ve şu an için alternatif
olarak kullanılan soğutucu akışkanların R-407c ve R-410a olması kompresörün tükettiği günlük
enerjiyi artıracaktır. Bu artışın günlük ortalama değerleri R-134a’lı sisteme göre R-407c kullanılması
durumunda %12.3, R-410a kullanılması durumunda ise %7 olacaktır.
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Şekil 9. Soğutucu Akışkan Olarak R-134a, R-407c ve R-410a Kullanan Klima Sisteminin Kompresör
Gücünün Saatlik Değişimi.
Taşıt klimalarının kompresörleri içten yanmalı motor ile çalışmakta ve elektromanyetik kavrama ile
sürülmektedir. Soğutma yükünün gün içerisinde dinamik olarak değişmesinden dolayı kompresörün
devreye girip çıkması esnasında taşıtın yakıt tüketimi artmaktadır. Klimanın içten yanmalı motora olan
etkisini ve gün içerisinde dinamik soğutma yükünden dolayı oluşan etkiyi azaltmak için klima
kompresörü devri ayarlanabilen bir elektrik motoru ile çalıştırılabilir. Böylelikle bu etkilerden dolayı
oluşan kayıplar azaltılmış ve klimanın kapasitesi artırılmış olacaktır. Ayrıca, sistemde kullanılacak
elektrik motoru taşıt üzerine yerleştirilebilecek PV paneller ile de beslenerek yakıt tüketiminde önemli
oranda bir azalma elde edilebilecektir. Taşıt üretimi yapan firmaların büyük bir çoğunluğu AR-GE
departmanında hibrit taşıtlar üzerine çalışmaktadır. Sistemin harici bir elektrik motoru ile çalıştırılması
durumunda klima sistemleri hibrit taşıtlara kolaylıkla adapte edilebilir. Son zamanlarda klimanın
tükettiği enerjinin PV panelleri ile karşılanıp karşılanmaması üzerine yapılan çalışmalardan bazılarında
%20 verime sahip PV hücreleri ile klimanın günlük tükettiği enerjinin %50’sinin karşılanabileceğini
gösteren çalışmalar bulunmaktadır [23, 24].

4.SONUÇ
Bu çalışmada, Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğünden elde edilen İzmir iline ait 1997-2008 yılları
arasındaki sıcaklık ve güneş ışınımı datalarına bağlı olarak, güneye doğru yönlendirilmiş bir taşıtın
soğutma yükü soğutma sezonu boyunca (1 Mayıs- 30 Eylül) saatlik olarak hesaplanmıştır. Daha sonra
soğutma sezonu içerisinde maksimum soğutma yükünün oluştuğu gün yılın 210. günü (29 Temmuz)
olarak tespit edilmiştir. Maksimum soğutma yükünün oluştuğu gün için taşıt klimasının soğutucu
akışkanının R-134a, R-407c ve R-410a olması durumundaki kompresör gücü, STK ve isentropik
verimin saatlik değişimleri belirlenmiştir. Taşıt klimasında kullanılabilecek 3 akışkan için günlük
ortalama kompresör gücü, STK ve isentropik verim değerleri sırasıyla R-134a için 0.57 kW, 5.79,
0.834, R-407c için 0.64 kW, 5.18, 0.836 ve R-410a için 0.61 kW, 5.49, 0.839 olarak bulunmuştur. Gün
içerisinde STK en iyi olan akışkan R-134a iken isentropik verimi en iyi olan akışkan R-410a olarak
tespit edilmiştir.
Günümüzde taşıtlarda kullanılan ve 2011 yılından itibaren hem Avrupa Birliği’nde hem de Amerika’da
araç klima sistemlerinde kullanımı yasaklanacak olan R-134a akışkanına alternatif olan R-407c ve R410a akışkanlarının kullanılması durumunda kompresörün tükettiği günlük enerjiler sırasıyla %12.3 ve
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%7 artacaktır. Bu sistemin gün içerisinde dinamik çalışması durumunda oluşan bir artıştır. Sistemin
sabit bir devirde çalıştırılması durumunda bu değerlerin biraz daha artacağı aşikardır. Akışkan türünün
değişimi esnasında oluşacak bu artışı minimum seviyede tutmak için klima sistemlerinin dinamik
olarak çalıştırılması ve sistemin kontrol parametreleri arasında çevre sıcaklığı ve güneş ışınımının
kullanılması gerekmektedir. Böylelikle enerji verimliliğinin gündem de olduğu günümüzde klima
sisteminin motora olan etkisinin azaltılması için devri kontrol edilebilen bir elektrik motoru ile klima
sistemlerinin çalıştırılması önerilmiştir.
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ÖZET
Güneş enerjisi, absorpsiyonlu soğutma sistemleri için uygun ısı kaynaklarından biridir. Sistem için
gerekli olan ısının büyük çoğunluğu, yeterli alana sahip, yüksek sıcaklıklarda verimli güneş kollektörleri
ile sağlanabilir. Ek ısı ihtiyacı için doğal gaz, LPG, atık ısı, jeotermal enerji veya elektrik enerjisi
kullanılabilir.
Bu çalışmada, tek etkili NH 3 -H 2 O çalışma akışkanlı absorpsiyonlu soğutma sisteminin, 5 aylık
soğutma sezonu boyunca, soğutma yükünü karşılaması amacıyla generatöre verilmesi gereken ısıyı
sağlaması için uygun kollektör alanı belirlenmiştir. Farklı özellikte kollektörler de incelenerek içlerinde
en verimli olan vakum tüplü kollektör seçilerek sistem hesaplamaları yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Absorpsiyonlu soğutma, NH 3 -H 2 O, güneş enerjisi, güneş kollektörleri.

ABSTRACT
Solar energy is one of the suitable heat sources for the absorption cooling systems. Most of the
energy required can be achieved by solar collectors that have enough area and efficient at the high
temperatures. Natural gas, LPG, waste heat, geothermal energy or electrical energy can be used for
additional energy.
In this study, suitable collector area of the NH 3 -H 2 O absorption cooling system is determined to supply
the heat that must be given to the generator in order to provide cooling loads during 5 months cooling
season. Also, collectors in various properities are examined and most efficient one, vacuum tube
collector is selected for system calculations.
Key Words: Absorption refrigeration, NH 3 -H 2 O, solar energy, solar collectors.

1. GİRİŞ
Gelişen teknoloji ve dünya nüfusundaki hızlı artış ile enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. Buna
karşılık ülkemiz ve dünya büyük bir enerji dar boğazı içerisindedir. Klasik enerji türlerinin sürekli artan
bu ihtiyacı ileride karşılayamaz duruma geleceği açıktır. Petrol ve mevcut enerji fiyatları günden güne
artmaktadır. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak oldukça önem
kazanmaktadır.
LPG, doğalgaz, atık ısı ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinen güneş enerjisi, jeotermal enerji
gibi enerji kaynakları absorpsiyonlu soğutma sistemleri için uygun ısı kaynaklarıdır.
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Yaz aylarındaki klima sistemlerinin yoğun kullanılmasıyla, elektrik tüketimi aşırı derecede artmaktadır.
Elektrik santrallerinin bu ihtiyaca karşılık verememesi ile birçok bölgede elektrik kesintileri ve aşırı
yüklenmeden kaynaklanan arızalar gerçekleşmektedir. Yaz aylarındaki soğutma ihtiyacını karşılamak
için yine bu aylarda en yüksek seviyelere ulaşan güneş enerjisinden faydalanmak bu sorunları ortadan
kaldırmak için iyi bir yöntemdir.

2. GÜNEŞ ENERJİLİ NH 3 -H 2 O ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN İZMİR İLİ İÇİN
DEĞERLENDİRMESİ
Tek etkili NH 3 -H 2 O çalışma akışkanlı absorpsiyonlu soğutma sisteminin hesaplamaları İzmir ilindeki
tek katlı bir büro için yapılmıştır. Soğutma sezonu olan Mayıs-Eylül ayları boyunca sistemin soğutma
yapabilmesi için generatöre gerekli olan ısı ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanması incelenmiştir.
İncelemenin gerçekleştirildiği yalıtımlı büro binasının soğutma yükü hesabında Tablo 1’de verilen
1975–2008 yılları içinde gerçekleşen ortalama en yüksek sıcaklıklar dikkate alınmıştır [1]. Ofis konfor
sıcaklığı 25°C alınarak soğutma yükü paket program kullanılarak hesaplanmıştır.
Tablo1. İzmir İli İçin Meteorolojik Veriler [1,2].
Ay
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül

Ortalama Sıcaklık (°C)
26,0
31,0
33,3
32,7
29,2

Hy (MJ/m2.gün)
22,4
24,0
24,6
23,0
18,4

Soğutma yükünün hesaplandığı yapının zemini toprak temaslı, üstü açık teraslı, tek katlı, kullanım
amacı ofis olan bir binadır. Şekil 1’de mimari kat planı gösterilen yapının soğutma yükünün aylara göre
değişimi Şekil 2’de verilmektedir.

Şekil 1. Ofis binasının mimari kat planı.
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13

Temmuz

Qbuh (kW)

12,5

Ağustos
Haziran

12

11,5

11

Eylül
Mayıs

10,5
130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

n (ortalama gün)

Şekil 2. Soğutma Yükünün Aylara Göre Değişimi.
Şekil 3’de verilen absorpsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik analizi aşağıda verilen kabuller
dikkate alınarak İzmir ili için beş aylık soğutma sezonu boyunca değerlendirmeleri yapılmıştır.
Buharlaştırıcı sıcaklığı 5°C, absorber ve yoğuşturucu sıcaklıkları 35°C, generatör sıcaklığı 90°C ve
zenginleştirme kolonu çıkışındaki amonyak konsantrasyonu 0,999 kabulleri yapılarak hesaplamalar
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca buharlaştırıcı çıkışındaki buhar kalitesi 0,975, karışım ve soğutucu akışkan
ısı değiştiricilerinin etkinlikleri 0,8 ve izantropik pompa etkinliği 0,75’dir. Bu kabuller sonucu
absorpsiyonlu soğutma sisteminin soğutma etki katsayısı 0,665 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 3. Tek Etkili NH 3 -H 2 O Çalışma Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sistem Şeması.
Çalışmada ofis binasının aylara göre soğutma ihtiyacı buharlaştırıcı kapasitesi olarak kabul edilmiştir.
Bu buharlaştırıcı yüklerine göre generatöre verilmesi gereken ısı miktarları Şekil 4’te verilmiştir.
Kollektörlerin sadece yaz aylarında kullanılacak bir sistem için bulunulan yerin enlem derecesinden
15° eksik bir açı ile yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir [3]. Buna göre hesaplamalarda kollektörler yaz
için 23° eğimli ve güneye yönelik olarak yerleştirilmiştir.
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19,5
Temmuz

19

Ağustos

Qgen (kW)

18,5
Haziran

18
17,5
17

Eylül

16,5

Mayıs

16
130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

n (ortalama gün)

Şekil 4. Aylara Göre Generatöre Verilmesi Gereken Isı Miktarı.
İzmir ili için Tablo 1’de verilen yatay düzleme gelen aylık ortalama günlük güneş ışınımı değerleri
kullanılarak, güneye yönelik 23°’lik eğik düzleme düşen aylık ortalama günlük ışınım değerleri, aylara
göre gün uzunluğu değerleri ve günlük ortalama anlık ışınım değerleri aşağıda verilen denklemler
kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. İzmir İli İçin Güneye Yönelik 23°C’lik Eğik Düzleme Düşen Aylık Ortalama Günlük, Günlük
Ortalama Anlık Işınım Değerleri ve Aylara Göre Gün Uzunluğu Değerleri.
Ay
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül

Ht (MJ/m2.gün)
21,811
22,644
23,524
23,400
20,622

to (h)
14,071
14,613
14,368
13,447
12,233

Ie (W/m2)
430,585
430,433
454,807
483,390
468,274

Deklinasyon açısı,



  23.45 0 sin  360

n  284 

365 

(1)

güneş doğuş açısı,
cos  S   tan  tan 

(2)

atmosfer dışında yatay düzleme gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı,
H 0 = (24/π)(3600 G SC ) [1 + 0,033 cos (360 n/365)] [cos φ cos δ sin ω S + (2 π ω S /360) sinφ sin δ]

(3)

aylık ortalama günlük açıklık indeksi,
(4)

KT  H / H0

aylık ortalama günlük güneş ışınımının direkt ve yayılı bileşenleri,

 S  81,4
_

_

ve

_

0,3  K T  0,8
_

_ 2

için
_ 3

H d / H 1,391  3,560 K T  4,189 K T  2,137 K T

(5)
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için
_ 3

H d / H 1,311  3,022 K T  3,427 K T  1,821 K T
_

_

(6)

_

Hb  H  Hd

(7)

ayın ortalama günü için eğik yüzeydeki güneş doğuş açısı,
S'  min cos1  tan  tan   ; cos1  tan     tan   

(8)

kuzey yarım kürede güneye yönlendirilmiş düzlemler için ;
_

R b  A1 / A2
A1  cos(   ) cos sin  S'   / 180  S' sin(   ) sin 
A2  cos cos  sin  S   / 180  S sin  sin 

(9)

eğik yüzeye gelen aylık ortalama günlük ışınım yerin yansıtma oranı ortalama 0,2 alınarak,
_
_
_
_
_
 _

(10)
H T  H b R b  H d  1  cos   / 2    H b  H d   1  cos   / 2



1
t o  (2 /15) cos (  tan  tan  )

(11)

bağıntıları kullanılarak belirlenmektedir [4,5].
Şekil 5’te aylara göre yatay düzleme gelen aylık ortalama günlük, eğik düzleme düşen aylık ortalama
günlük ışınım değerleri ve günlük ortalama anlık ışınım değerleri grafik halinde verilmiştir.

Şekil 5. Aylara Göre Yatay Düzleme Gelen Aylık Ortalama Günlük, Eğik Düzleme Düşen Aylık
Ortalama Günlük Işınım Değerleri ve Günlük Ortalama Anlık Işınım Değerleri.
Tablo 3’te incelenen kollektörlerin, ısı kazanç faktörü ile efektif yutma geçirme katsayısının çarpımı ve
ısı kazanç faktörü ile toplam ısı kayıp katsayısı çarpımları verilmiştir [5,6,7].
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Tablo 3. Kollektör Cinslerine Göre Kollektör Parametreleri.

Kollektör adı
A
B
C
D

Kollektör tipi
Tek camlı seçici yüzeyli-1
Tek camlı seçici yüzeyli-2
Vakum tüplü-1
Vakum tüplü-2

FR *(τα)

FR *UL

0,7
0,8
0,54
0,8

3,3
3,5
1,4
2

Aylara göre generatöre verilmesi gereken ısının tamamını karşılayacak kollektör alanları Şekil 6’da,
kollektör verimleri ise Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 6. Aylara Göre Gereken Isının Tamamını Karşılayacak Kollektör Alanları.

Şekil 7. Aylara Göre Kollektör Verimleri.
İncelenen kolektörler arasında en yüksek verime sahip olan D kollektörü sistem için seçilerek
hesaplamalar bu kollektör için yapılmıştır.
45 m2, 55 m2, 65 m2, 75 m2 ve 85 m2 kollektör kullanılması durumunda Mayıs, Haziran, Temmuz,
Ağustos ve Eylül aylarında sağlanacak faydalı enerji miktarları (Q f ), absorpsiyonlu soğutma sisteminin
soğutma yükünün tamamını karşılayabilmesi için generatöre verilmesi gereken ısı miktarları (Q gen ) ve
güneş enerjisinden yararlanma oranları (SF) Şekil 8’de verilmiştir.
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
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Kollektörlerden elde edilen faydalı ısı,
(12)

Q    At  I e
f

güneş enerjisinden yararlanma oranı,
SF  1 

Q ek

(13)

Q gen

bağıntılarından hesaplanmaktadır.

Şekil 8. Farklı Kollektör Alanlarında Elde Edilen Q f ve SF Değerleri (D Kollektörü).
Güneş enerjili soğutma sistemi için kollektör alanı belirlenmesinde, soğutma ihtiyacının olduğu aylar
esas alınarak, soğutma ihtiyacının %70-80’nin güneş enerjisiyle karşılanması ekonomik olmaktadır [7].
Buna bağlı olarak farklı kollektör alanlarıyla yapılan hesaplamalar sonucu en uygun kollektör alanı
olarak soğutma yapılan beş aylık güneşten yararlanama oranı ortalaması 0,749 olan 55m2’lik kollektör
alanı seçilmiştir.
A,B ve C kollektör tipleri için güneşten faydalanma oranının 0,7-0,8 olduğu alanlar ve SF değerleri
Tablo 4’te verilmedir. 0,7-0,8 güneşten yararlanma oranlarını sağlamak için diğer kollektörde çok daha
büyük alanlar gerekmektedir. Alan kısıtlaması bulunan yerlerde yüksek verimli vakum tüplü
kollektörlerin kullanılması uygun olmaktadır. Sistem tasarımında maliyet değerlendirmeleri de göz
önünde bulundurularak tasarımlar gerçekleştirilmelidir.
Tablo 4. A, B ve C Kollektörler İçin SF’nin 0,7-0,8 Olduğu Kollektör Alanları.

Kollektör Adı

Ak(m2)

SF

A
B
C

115
90
85

0,773
0,773
0,767
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SONUÇ
COP’si 0,665 olan tek kademeli NH 3 -H 2 O çalışma akışkanlı absorpsiyonlu soğutma sisteminin 5 aylık
soğutma sezonu boyunca generatöre verilmesi gereken ısının ekonomik olacak şekilde güneş
enerjisiyle karşılanması için gerekli hesaplamalar yapılmış ve sistemin SF’sinin 0,749 olduğu 55m2’lik
alan vakum tüplü kollektör için uygun bulunmuştur.
Yaz aylarındaki soğutma ihtiyacını karşılamak için yine bu aylarda en yüksek seviyelere ulaşan güneş
enerjisinden faydalanmak konveksiyonel soğutma sistemlerindeki aşırı elektirik tüketimini ortadan
kaldırmak için iyi bir yöntemdir.
Soğutma yükününün tamamını karşılaması için generatöre verilmesi gereken ısının kalanı ise elektrik,
doğal gaz ve LPG gibi diğer enerji kaynaklarından sağlanabilmektedir.
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SEMBOLLER
A
COP
H

i
n
T
to
SF

Ws
W 's

2

Alan (m )
Soğutma etki katsayısı
Aylık ortalama günlük ışınım değeri (MJ/ m2gün)
Günlük ortalama anlık ışınım değeri
(W/ m2)
Ayı temsil eden ortalama gün
Sıcaklık (°C)
Gün uzunluğu
Birim zamanda ısı geçişi (kW)
Güneş enerjisinden yararlanma oranı
Güneş doğuş açısı
Eğik yüzeydeki güneş doğuş açısı

x
δ
η

Konsantrasyon (kg/kg)
Deklinasyon açısı
Verim

ϕ

Enlem açısı
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Altsimgeler
abs
buh
f
gen
k
o
t
y
yoğ

Absorber
Buharlaştırıcı
Faydalı
Generatör
Kollektör
Atmosfer dışında yatay düzleme düşen
Eğik düzleme düşen
Yatay düzleme düşen
Yoğuşturucu
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KAMUSAL YAPILARDA GÜNEŞ ENERJİSİNİN PASİF
KULLANIMI VE TASARIMA YANSIMASI
A.Erkan ŞAHMALI

ÖZET
Yapı endüstrisinde Güneş Enerjisinin Pasif Kullanımının (GEPAK), yapı enerji gereksinim maliyetlerini
düşürdüğü gerçeği artık herkesçe kabul edilmektedir. GEPAK, ilk yatırım maliyetini artırıcı bir unsur
değildir. Ancak GEPAK’ın başarısı, yapıların doğru tasarlanması ile mümkündür. Tasarımcılar yatırım
maliyetini düşürmek amacıyla kendilerini sadece mevcut yalıtım yönetmeliklerine uymakla yükümlü
görmekte, işletme sürecini göz ardı etmekte, farklı tasarım çözümleri ortaya koymamaktadır. Yatırımcı
ise istenen yapı konforunu elde edebilmenin tek yolu olarak elektronik kontrollü ve yüksek yatırım
maliyetine sahip sistemleri kullanmak olduğunu düşünmektedirler.
Binalardaki ısıtma enerjisi yükünü azaltan kontrollü ısı kazanımı, havalandırma ve aydınlatma enerjisi
yükünü azaltan doğal aydınlanma ve havalandırma sağlayan pencere ve camlar, GEPAK’daki etkin ve
önemli yapı elemanlarındandır. Saydam yalıtımlar ve ısıl depolar, ileri teknoloji camlar, faz dönüşümlü
malzemelerle doldurulmuş ve fotokromik camlara sahip duvarlar gibi duvar, pencere ve cam üzerinde
çeşitli AR&GE faaliyetleri yürütülmektedir. Şimdilik bu çalışmalar ilk yatırım maliyetleri açısından
ekonomik görünmemektedir. Buna karşılık basit fizik kuralları ve mevcut teknoloji kullanımı ile başarılı,
düşük yatırım ve işletme maliyetine sahip konforlu binalar elde etmek mümkündür.
Gündüz kullanımı yoğun kamusal binalarda GEPAK’ın desteklenmesi ve tasarımcının yönlendirilmesi,
uygun tasarım prensiplerinin ve öğelerinin kullanımıyla yapı işletme ekonomisine önemli ve olumlu
katkılar sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Enerji etkin bina tasarımı,

ABSTRACT
The fact that Passive Utilization of Solar Energy (GEPAK) in building industry lowers the costs of
energy needs of buildings is now widely accepted. While GEPAK does not result in an increase in the
initial investment cost of buildings, its success depends on the correct design of the building. However,
to reduce the investment costs, designers feel obliged to follow only the existing heat insulation rules
and regulations, ignore the operating process itself and fail to implement innovative design solutions.
Furthermore, the investors have the preconception that the only way to achieve the desired comfort
level is the use of electronic control and complex systems with high investment costs.
Controlled heat gain systems, natural ventilation and lighting through windows and glasses are the
active and important building components for GEPAK to reduce the heating, lighting and ventilation
energy needs of buildings. Various R&D activities are carried out on walls, glasses and windows such
as transparent insulation and thermal storages, high-tech glasses, photochromic glasses, phase
exchangers. Currently, these studies do not seem economical given initial investment costs. In
contrast with the successful use of simple rules of physics and current technologies, it is possible to
obtain well controlled comfort buildings with low investment and operating costs.
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It is possible to make significant efficiency and cost improvements in construction and operating costs
of buildings by encouraging designers to use appropriate design principles and building elements that
utilize GEPAK especially in public buildings with intensive daytime use.
Key Words: Solar energy, Energy efficient building design

1. GİRİŞ
Ofis binaları, alışveriş merkezleri, eğitim yapıları, sağlık yapıları, idari binalar gibi kamusal yapılar
ısınma, soğutma, sıcak su ve aydınlatma için gereksinim duydukları enerjiyi gün boyunca tüketirler.
Buna karşılık konutlar, oteller, konser salonları gibi gece kullanımı yüksek yapılarda ise bu enerji
geceleri tüketilir. Güneş, hem aydınlatma hem de ısıtma özelliği ile doğadaki yaşamın
sürdürülebilirliğinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Bu özelliklerinin kullanılması ile sürdürülebilir ve
yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
Güneş enerjisi, güneşin yaydığı ve güneş çekirdeğindeki füzyon sonucu açığa çıkan ışınım enerjisidir
ve dünya atmosferi dışındaki bu değer 1,366 W/m2’dir. Dünya atmosferi bu ışınım enerjisinin %6’sını
yansıtır, %16sını ise sönümler. Deniz seviyesinde yeryüzüne ulaşan bu ışınım enerjisinin değeri ise
ortalama 1,020 W/m2 değerine düşer.1
Diğer taraftan gün ışığının yoğunluk düzeyi 10,000 ila 40,000 lüks arasındayken iyi aydınlatılmış bir iç
mekanda bu değer 300 ile 500 lüks arasındadır. Kaldı ki gün ışığı sadece yoğunluk aşısından bir
farklılık ve değişim göstermekle kalmaz aynı zamanda spektrum açısından da bu özellikleri gösterir ve
sürekli değişen gölge dokusuyla zamanın geçtiğine dair ipuçları da verir. Bu durum yaşayan
varlıkların, özellikle de insanoğlunun fizyolojik ve psikolojik durumlarının iyi seviyede kalmasına neden
olur.
Bu özellikleri ile güneş enerji kaynağının kullanılmaması düşünülemez. Doğa insanoğluna bu fırsatı
vermiştir ve yaratıcılığı ile insanoğlunun bu enerji kaynağından bilinçli bir şekilde yararlanması kendi
yararınadır. Özellikle gün boyunca enerji tüketen kamusal yapılarda bu enerji kaynağının kullanımı
önemli boyutlarda bir enerji tasarrufuna neden olacaktır. Bina tasarımından sorumlu olan
tasarımcıların tasarım süreçlerinde bu enerji kaynağını önemli bir girdi bileşeni olarak
değerlendirmeleri gerekmektedir.

2. MEVCUT DURUM VE YÖNETMELİKLER
Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları2 uzun yıllardır sürmekte ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi
için birtakım düzenlemeler yapılmaktadır. Tarihsel olarak bunları özetleyecek olursak:
Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı, TS 825
1985 tarihli Binalarda Isı Yalıtımı Kurallarını belirleyen TS 825 Standardı, EİE raportörlüğünde diğer
kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak revize edilmiştir. Yeni standart, 14 Haziran 2000 tarihinden
itibaren zorunlu uygulamaya girmiştir.
Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
TS 825 Standardı revizyon çalışmasının tamamlanması üzerine, 1985 tarihli Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliğinin yeni standartla paralellik sağlayacak şekilde
değiştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış ve yeni yönetmelik 8 Mayıs 2000 tarihinde Resmi
Gazete'de yayınlanarak 14 Haziran 2000'den itibaren yürürlüğe girmiş, daha sonra Binalarda Enerji
Verimliliği (BEP) Yönetmeliği ile yürürlükten kalkmıştır.
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Enerji Tüketimlerini Azaltmak için Alacakları Önlemler
11.11.1997 tarihli Başbakanlık "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Enerji Tüketimlerini Azaltmak için
Alacakları Önlemler Genelgesi” doğrultusunda, ülke genelinde kamu kurumları 1998 yılından itibaren
her yıl Mayıs ayında binalarındaki enerji tüketimleri ile ilgili yıllık raporlar hazırlamakta ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göndermekte ve inceleme-değerlendirme çalışmaları EİE tarafından
yürütülmektedir.
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu3
18 Nisan 2007 tarihinde kabul edilen ve 2 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren bu kanunun amacı;
enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün
hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin
artırılmasıdır. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 5627 sayılı Enerji verimliliği kanununa göre her binanın
Enerji Kimlik Belgesi sahibi olması gerekmektedir.
Dikkat edilirse bu yasa ve yönetmeliklerle binalardaki ısı kayıplarını en aza indirecek önlemlerin
alınması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yasa ve yönetmeliklerle enerji gereksiniminin azaltılması en
büyük kazanımdır. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi
düzenlemesinin, binalarda vergi muafiyeti veya indirimi gibi bazı desteklerle genişletilmesi ile
ülkemizde ciddi bir enerji tasarrufunu sağlanabilecektir.
Bu bildirinin amacı enerji tasarrufundan çok sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarından,
özellikle de güneş enerjisinden pasif olarak yararlanarak bir enerji kazanımından bahsetmektir. Bu da
iyi bir enerji tasarrufunun yanı sıra, ısınma ve aydınlatma amacıyla daha da az bir enerji tüketimi
üzerine dikkat çekmektir.

3. UYGULAMALAR
Bugün bile yaratıcı tasarım özelliğini sürdüren ve dünyanın ilk ekolojik yüksek ofis binası özelliğini
taşıyan Frankfurt Commerzbank binası, kısıtlı uluslararası yarışma ile elde edilmiş, Sir Norman Foster
tarafından tasarlanmış ve 1997 yılında hizmete açılmıştır. 53 katlı bina hibrid bir sisteme sahiptir ve
doğal aydınlatma ve havalandırma sistemi sayesinde geleneksel ofis binalarına göre %50 daha az
enerji tüketmektedir. 2000’den fazla bir çalışan nüfusa sahip binada iç bahçeler, doğal
havalandırılabilen ofisler, gün ışığı ile aydınlatılan mekânlarla çalışan verimliliğini ve memnuniyetini
artıran bir örnektir.4 4 kat yüksekliğindeki iç bahçelerin birleştiği orta atrium aynı zamanda doğal bir
havalandırma bacası rolünü üstlenmektedir. Çeperlerdeki ikinci cidar cam yüzey bir taraftan yüksek
yapıların önemli sorunlarından olan rüzgârın olumsuz etkilerini azaltırken, diğer taraftan bu rüzgârın
kontrollü olarak havalandırmaya yardımcı olmaktadır. (Bkz. Şekil–1)

Konfor ve Ekonomi Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1422 _______

Şekil 1. Commerze Bank-Frankfurt. Mimar Sir Norman Foster, 1997
Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaşam bölgelerinde aktif ve pasif olarak kullanımına
bir diğer yaratıcı örnek ise Londra Hackbridge’de yapılmış BedZED’dir (Beddington Zero Energy
Development) .5 Mimar Bill Dunster tarafından tasarlanan bu yaşam çevresi 99 konut ve 1405 m2 ofis
alanına sahiptir. Bölgeye araç girmesi engellenmiştir ve “0” Enerji tüketme prensibine göre
tasarlanmıştır. 2000–2002 yılları arasında inşa edilen bu yerleşim bölgesi 2003’de “Stirling Prize” kısa
listesine girmiştir. (Bkz. Şekil 2)
Bu tasarımın performansı ölçülmüş ve şu sonuçlar alınmıştır:5





Isıtma yükü %88 azalmıştır
Sıcak Su için gerekli enerji tüketimi %57 azalmıştır
İngiltere ortalamasına göre elektrik enerjisi kullanımı %25 azalmıştır.
Şehir şebekesi su kullanımı %50 azalmıştır.

Şekil 2. BedZED Hackbridge, Londra. Mimar Bill Dunster 2002.
Ülkemizde pasif güneş enerjisinden yararlanma çalışmaları 1990’lı yıllarda başlamıştır. Kurumsal
olarak ilk uygulamalarından biri TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Yerleşkesi misafirhane binasıdır.
1994’de tasarlanan ve 1996’da kullanıma açılan yerleşke Antalya Saklıkent’te, deniz seviyesinden
2500 metre yükseklikte bir konumdadır. Teleskop binalarının bulunduğu yazın +200Cye çıkan ve kışın
-250C sıcaklıklara düşen bölgede yapının, gökyüzü gözlemlerine olumsuz etkilerinden ötürü, baca gazı
çıkaran bir ısıtma sisteminin olmaması, özellikle gözlem yapılan gece boyunca binalardan bir geri
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radyasyon olmaması, gözlem yapılmayan ve aşırı kış koşullarından ötürü binanın boş kalabileceği
zamanlarda test cihazlarının zarar görmemesi için iç sıcaklığın hiçbir koşulda “00C” sıcaklığın altına
düşmemesi, dinlenme zamanı olan gün içerisinde ise yapının yaşanabilir konfor şartlarında olması
istenmiş ve bu amaçlarla sadece güneş enerjisinden yararlanılması planlanmıştır. Elektrik enerjisi ile
ısıtmanın da çok yüksek maliyet getireceğinden bu seçeneği de en az düzeyde tutacak bir çözümleme
üzerinde durulması istenmiştir.
Hiçbir mekanik donanım olmaksızın sadece güneş enerjisi ile ısınmakta olan binaya takviye olarak
zaman zaman kullanılan elektrikli radyatörler eklenmiştir.6 Gece gözlemlerinden ötürü gündüz
kullanımı olan misafirhanenin güney cephesinde sera ve ters “Trombe Duvarı” kullanılmıştır. Trombe
duvar sistemindeki duvarın ısıl kütlesinin kullanılmadığı sistemde gün boyunca serada ısınan hava
sera kesitinin fiziksel şeklinden yararlanarak ve herhangi bir mekanik düzenek olmaksızın derhal iç
mekana alınmakta, ısıl kütle olarak iç mekan iç duvarları kullanılmaktadır. Yaz döneminde ise ısınan
hava çatı detayındaki el kontrolü basit kepenkler vasıtasıyla dışarıya atılmaktadır. (Bkz. Şekil 3-4)

Şekil 3. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi, Saklıkent Antalya, Mimar A.Erkan Şahmalı, 1996.

Şekil 4. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi, Saklıkent Antalya, Mimar A.Erkan Şahmalı, 1996.
Kış ve Yaz Durumu.
TÜBİTAK-TUG Misafirhane binası tasarımı boyunca SUNCODE-PC yazılımı ile bir modelleme
kurulmuş ve yapı formu, malzemeleri ve yapı fiziği üzerinde 100’e yakın modelleme yapılarak
beklentilere en iyi yanıtı verecek çözüm üretilmiştir. Şekil 5’de verilen yaz ve kış en kötü koşullara göre
farklı seçeneklerein performansları yine Şekil 5’de verilmiştir. Tasarım süresince yapılan bu
çalışmalarla son halini alan yapının tamamlanmasından sonra Tübitak’a bina performansının
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ölçülmesi için proje önerisinde bulunulmuş ama sonuç alınamamıştır. Tasarım ekibi kendi
olanaklarınla bazı ölçümler yapmış ve sonuçların hesaplamalara uygun davrandığını gözlemlemiştir.
Bugün yapı hala başka hiçbir müdahale olmaksızın 15 yıldır pasif olarak güneş enerjisinden
yararlanmaya ve kısa sürelerde elektrikli radyatörlerin dışında ek ısınma ihtiyacı duymadan çalışmaya
devam etmektedir.

Şekil 5. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi Performans çalışması, Saklıkent Antalya, Mimar
A.Erkan Şahmalı, 1996.
Orta Doğu teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü binasında (UME), bir taraftan bina bilgi
güvenliği diğer taraftan da enerji kullanımında tasarruflu olabilme amacıyla güneye bakan dış cephede
çift cidar uygulaması yapılmış ve yaratılan sera ile havalandırma sistemine ön ısıtma şansı
oluşturulmuştur. Yaz ve kış koşullarına göre serada ısınan havanın yönlendirilmesi basit menfezlerle
çözülmüştür. Yazın serada ısınan havanın gölgeleme ile bina içine girmesi engellenirken, kışın kem
pasif hem de şartlandırılmış olarak ısınan havanın kullanımı sağlanmıştır. (Bkz. Şekil 6)

Şekil 6. ODTÜ-Uygulamalı Matematik Enstitüsü ODTÜ, Ankara, Mimar A.Erkan Şahmalı, 2006.
Hollanda’da Utrecht kentinin su ve yolların bakım, yönetim ve yapımından sorumlu “Rijkswaterstaat
Utrecht” İdaresine ait 30 yıllık mevcut bina yenilenerek tekrar kullanıma açıldı. Bu yenileme sürecinde
çağdaş, enerji etkin, insan yaşamına saygılı bir bina yapma amacıyla çeşitli öneriler arasından seçilen
projenin ana giriş holü, ETFE olarak bilinen Ethylene-tetrafluoroethylene membranlarla7 çevrelenmiş
ve çift cidarın arası basınçlı hava ile doldurularak şişirilmiştir. Böylelikle düşük radyasyonda dahi iç
mekanda konforlu bir sıcaklık, sorunsuz bir akustik ve cama göre %92 geçirgenliğe sahip bir gün ışığı
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sağlanmıştır. Ürünün kendi kendini temizleme özelliği, B1 sınıfı yanmazlık, -190/+1500C arasında bir
sıcaklık farkına dayanıklılık, doğa dostu olma özelliği, cama göre çok hafif olması ve yeniden
kullanılabilme özelliği bu ürünün yarattığı enerji etkinliğine ek bir katma değer de yaratmaktadır. (Bkz
Şekil 7)

Şekil 7. Hollanda, Rijkswaterstaat – Utrecht İdare Binası, Mimar Jan Pesman Cepezed, 2007.
Amerikalı Gensler8 tasarım ofisince tasarlanan 2014 yılında tamamlanması öngörülen ve 632 metre
yükseklikte dünyanın dördüncü, Çin’in ise ikinci en yüksek binası unvanını alacak olan Shanghai
Tower binası da günümüzde inşaatı devam eden sürdürülebilir ve yeşil bina özelliklerini taşıyan önemli
yaratıcı tasarımlardandır. Yapı çift cidarlı cam bir cepheye sahiptir. Spiral bir yapıya sahip bina bu
formu sayesinde rüzgar yükünü %24 oranında azaltarak yapı karkası yüklerini, dolayısı ile maliyetini
çok azaltmıştır. Spiral cephe yüzeyi boyunca toplanan yağmur suyu da binanın ısıtma ve iklimlendirme
sisteminde kullanılmaktadır. Dokuz farklı kule tek bir cidarla kaplanmıştır. Oluşturulan çift cidarla
termos benzeri yapı binada çok önemli bir ısı yalıtımı sağlamaktadır. (Bkz. Şekil 8).

Şekil 8. Çin, Shanghai Tower Mimar Marshall Strabala - GENSLER, (2014).

4. GÜNEŞ ENERJİSİNİN PASİF KULLANIMININ (GEPAK)
3. bölümdeki örnekleri artırmak mümkündür. Bu sunumda önemli olan tüm örnekleri göz önünde
bulundurmak ve birbirleri ile karşılaştırmak değil, bazı örnekler üzerinden farkındalığı canlı tutmaktır.
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Günümüzde büyük ofis binaları, alışveriş merkezleri gibi gündüz kullanımı fazla olan binalarda ısıtma,
soğutma ve havalandırma amacıyla son derece karmaşık mekanik tesisat sistemleri kullanılmakta,
aydınlatma için de yüksek elektrik enerjisi tüketilmektedir. Bu sistemlerin günümüzde verimlilikleri
artırılmakta, yeni çözümlerle çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Yeni teknolojilerle ısınma,
havalandırma ve aydınlanma konularında giderek artan bir verimlilik söz konusudur. Ancak yine
giderek artan oranlarda yapay çevrelerin yaratılması ve insanların bu yapay çevrelerde yapay
ortamlarla yaşamaya mahkûm edilmesi ile toplumsal sorunların da artmasına neden olmaktadır.
Birçok yapıda doğrudan ve doğal yollarla havalandırma ve aydınlanma yapılmamaktadır. Geniş
mekânlar yapay olarak aydınlatılmakta, yapay olarak havalandırılmaktadır. Hâlbuki bu yapıları
kullanan herkesin doğal havaya ve aydınlığa gereksinim hakkı vardır. Bunun insanoğlunun ruhsal ve
sosyal yaşamına çok büyük olumlu etkileri göz ardı edilmemelidir.
Teknoloji; “Hayatlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için insanların kullandığı araç ve sistemleri
geliştirebilmenin bilgisi” olarak tanımlanabilir.9 Konfor ise Türk Dil Kurumu Büyük Sözlüğünde
“Günlük hayatı kolaylaştıran maddi rahatlık” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda insanoğlunun
teknolojiyi kullanarak daha konforlu bir şekilde, daha sağlıklı bir ortamda ve daha sürdürülebilir
koşullarda yaşamını sürdürmesi, insanoğlunun gelişmesinin kaçınılmaz sonuçlarıdır. İnsanoğlu,
teknolojiyi kullanırken kimi zaman elindeki kısıtlı ve çok kıymetli kaynakları belki de düşünmeden hızla
tüketmektedir. Çevreci hareketlerle bu bilinçsiz tüketime 1970’li yıllarda örgütlü şekilde karşı
konulmaya başlanmış ve küresel farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonunda
günümüzde küresel bilince ulaşmış ülkelerde bu bağlamda çok ciddi boyutlarda araştırma geliştirme
faaliyetleri yürütülmektedir.
Bu bilinçteki ülkelerde üreticiler tüm ürünlerinde sürdürülebilirliği sağlamaya, üretimde ve tüketimde
daha az enerjinin tüketilmesine dolayısı ile doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaya özen
göstermektedirler. Endüstri rekabetçi ortamda bu çalışmaları yapmakta ve ürünlerini bu bağlamda
sunmaya bir anlamda zorunlu kalmaktadır. Bu küresel bir otokontroldür.
Teknolojik ürünlere baktığınızda güç ve ısı üreten bütünleşik sistemler (kojeneratör), güç üretirken
ısıtma ve soğutma yapan bütünleşik sistemler (trijeneratör), ısı depolama sistemleri, fotovoltaik
paneller, özellikli camlar, ışık tüpleri, yalıtım malzemeleri vb gibi sayılamayacak kadar çok teknolojik
ve özellikli yapı malzemesi ve bileşeni bulunmaktadır. Kısacası probleme çözüm olabilecek araçlar
mevcuttur ve sürekli olarak geliştirilmektedir. Ancak bütün bu çözüm araçları bir araya getirildiğinde ne
yazık ki her zaman en iyi çözüm sunulmuş olmamaktadır. Bu çözüm araçlarının bir tasarım dili
çerçevesinde bir araya getirilmesini sağlamak, tasarım etkin bir çözüm üretmek gerekmektedir. Peki
bu nasıl olacaktır? Bunun başarılabilmesi düşüncede ve eylemde ”Değişim” ile mümkündür.
Değişimi tetikleyici unsur doğal varlıkların tükenmeye başlaması ve çevre kirliliğidir. Bu bir “Öğrenme”
sürecinin başlamasına neden olmuştur. Öğrenme “Farkındalığı” yaratmaktadır. Farkındalık
“Rahatsızlık Duyma”yı sağlamıştır. Rahatsızlık duyan kesim bir “Kamuoyu Yaratma” sorumluluğu taşır.
Yaratılan kamuoyu ile “Değişim Harekete Geçer”. Farkındalık, Rahatsızlık Duyma ve Kamuoyu
Yaratma süreci arasında önemli bir iletişim sorunu vardır. Bu mesleki sorumluluğun gereği olarak dar
kapsamlı da olsa meslek insanlarının sorumluluğudur ve çeşitli etkinliklerle bu kamuoyu yaratma
çalışmaları yapılmaktadır. Yeterince kamuoyu yaratılamazsa değişim tetiklenemez. Değişimi harekete
geçirme bir “Liderlik” sorunudur.
Tasarım etkin bir çözümün oluşturulabilmesi önce bir niyet meselesidir. Yani yatırımı yapan, ya da
yatırımın sahibi öncelikle bu konunun bilincinde olmalıdır. Yatırım maliyeti ve işletme maliyetlerinin
ekonomisini iyi yapabilmelidir. Toplumsal ve küresel sorumluluk bilinci ile bunun gerekliğine inanmış
olmalıdır. Öncü ve önder bir rol üstlenebilmelidir. Dikkat edilirse 3. Bölümde sunulan örneklerden
Almanya - Commerzbank ve Çin - Shanghai Towers örnekleri finans kurumlarınca bir prestij amacıyla,
Hollanda Rijkswaterstaat örneği ise bir kamu kuruluşunun öncü olma sorumluluğu ile yapılmıştır. Bu
örnekler bu bağlamda da çok önemlidir. Bu yaklaşımlarla hem teknolojinin kullanımı teşvik edilmekte
hem de bir öncü rol üstlenilerek tasarımcıların bu alandaki yaratıcılıkları desteklenmektedir.
Dünyadaki örnekleri izleme adına ülkemizde “Yeşil Bina” sertifikası alabilmek ve bu konuda bir prestij
elde edebilmek için az sayıda olsa da özel şirketler kendi binalarının yapımında enerji etkin ve çevreye
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duyarlı bir çaba sarf etmektedir. Buna karşılık kamu yatırımlarından öncülük etmek adına benzer bir
yaklaşım beklendiği halde ne yazık ki bu yaklaşım hayata geçirilememektedir. Örneğin son
zamanlarda önemli bir ihale biçimi olan Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) yöntemi ile Sağlık Yapıları ihale
edilmektedir. Bu ihalelerde değerlendirme kriterlerinin başında “Çevreye duyarlılık ve enerji tüketimini
düşürmeyi ve sürdürülebilirlik – yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı amaçlayan teknik ve
tasarım çözümlemeler” önermek gelmektedir. Bu ifade dahi tasarımcı, yatırımcı ve işletici özel sektörü
heyecanlandırmaktadır. İhalelerde birçok aday yatırımcı yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden ötürü
“maliyeti artırıcı unsur” olarak gördükleri bu yaklaşıma tedbirli yaklaşmış ve sadece mekanik çözüm
önerileri getirmiştir. Buna rağmen aralarında bu konuyu eksene alarak enerji etkin çözüm getiren
teklifler de bulunmaktadır. Ancak bu konu önemli bir başlık olarak belirtilmiş olmakla birlikte tekliflerin
ortak bir bazda değerlendirilemediği ifadesi ile tasarım önerileri göz ardı edilerek ihaleler “en düşük
fiyat” teklifi ile sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. İhalelerde bu başlık altında yapılan yaratıcı
çözümlemeler ne yazık ki maliyet artışı olarak değerlendirilmektedir. Hâlbuki sadece gündüz değil 24
saat boyunca çok fazla enerji tüketen sağlık yapılarının enerji etkin çözümlemelerinin yanı sıra
tedavide çok önemli bir rolü olan doğal ışık ve doğal havalandırmanın muhakkak bilinçli ve planlı bir
biçimde ele alınmasının önemi büyüktür. Yapı yönlendirmesi, iç avlularda mikroklima yaratarak dış
etkileri doğal olarak kontrol edebilme olanakları, daha fazla alana doğal ışık ve havalandırma
sağlanabilmesi gibi tasarımsal kararlar muhakkak göz önünde bulundurulabilmelidir. Şurası bir
gerçektir ki sürdürülebilirlik, enerji etkinlilik, basit tasarımsal önlemler ile rahatlıkla sağlanabilmektedir.

SONUÇ
Yapı endüstrisinde tasarım her zaman birinci önceliğe sahiptir. Endüstride ilgili her disipline ait tasarım
çalışmaları ortak bir çabanın bileşeni olmalıdır. Disiplinler sadece kendi bilgi alanı içerisinde çözüm
üretmek yerine tasarımın disiplinlerarası bir çalışma ile üretilmesinin gerekliliği bu bildiride bir kez daha
vurgulanmaktadır. Verilen örneklerde bu açıkça görünmektedir. Hiçbir öneri sadece mimari ya da
mühendislik çalışmasının tek başına bir ürünü değildir. Hiçbir bileşen, dolayısı ile ilgili disiplin bir
diğerinden ayrılamaz. Konu, mimari tasarımı tamamlanmış bir yapıda havalandırma, ısıtma soğutma
ve aydınlatma için en etkin mekanik ve elektrik mühendisliği çözümlemelerini yapmak yerine en etkin
çözümlemeleri yansıtan ve bunu en doğru şekilde kullanan bir mimari tasarıma ulaşabilmektir.
Yapı endüstrisinde sürdürülebilirden bahsetmek gerekiyorsa yapıların yapı fiziği kurallarına göre
üretilmiş, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, yapı tasarımı ve formu ile bu kaynakları en iyi
şekilde kullanabilmesi gerekmektedir.
Özel kuruluşların işletme maliyetlerini düşürme adına enerji etkin, yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanan ve sürdürülebilir binalar yapabildikleri gibi kamu ihaleleriyle elde edilen binalarda devletin
öncü olma, endüstriyi ve teknolojik çözümlemeleri destekleme adına bu yapıların yapımını teşvik etme
görevi vardır.
Kamunun bu bilince ulaşması dileği ile…
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ENERJİ ETKİN TASARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ
ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülten MANİOĞLU

ÖZET
Türkiye’de enerjinin önemli bir bölümü konfor gereksinimini sağlamak için binalarda harcandığından,
binalarda ısısal konfor koşullarını sağlamak için kullanılan ısıtma ve soğutma enerjisi harcamalarının
azaltılması diğer bir deyişle konfor koşullarının ekonomik olarak sağlanması gerekmektedir. Bina veya
bina grupları için yapılan enerji etkin tasarım veya yenileme çalışmaları, binaların pasif sistemler
olarak performanslarının artmasını ve aktif sistemlerinin yükünün dolayısıyla enerji harcamalarının
azaltılmasını olanaklı kılar. Diğer bir deyişle konfor koşullarını minimum enerji harcamasıyla sağlayan
enerji etkin binalar, ısıtma ve soğutma enerjisi gereksinimini azaltacak ve ekonomik birer ürün
olacaktır.
Binalarda enerji gereksinimi miktarlarını azaltmanın yolu enerji etkin dizayn parametreleridir. Binaların
diğer binalara göre konumu, yönlendiriliş durumları, bina formu ve bina kabuğu binaların enerji etkin
tasarımı veya yenilenmesinde başlıca önemli tasarım parametreleridir. Bu parametreler yardımı ile
güneş ışınımı ve rüzgar gibi dış iklim elemanlarının tasarım üzerindeki etkilerini kontrol edebilmek ve
iç konfor koşullarını minimum yapma enerji harcayarak sağlayabilmek mümkün olabilecektir. Sözü
edilen tasarım parametrelerine ilişkin uygun değerlerin oluşturacağı kombinasyonlar, en az enerji
harcayarak konforun sağlandığı binaları, diğer bir deyişle ekonomik ve konforlu binaları tanımlarlar.
Türkiye’de binaların ısıtma ve soğutma enerjisi gereksinimini azaltacak tasarım ve yenileme
çalışmaları giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, enerji etkin tasarım ve yenileme
çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken tasarım parametrelerinin öneminin, İ.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi bünyesinde yapılmış olan çeşitli çalışmalara ait
örnekler yardımıyla ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enerji etkin tasarım kriterleri, enerji etkin yenileme, ekonomi, ısısal konfor

ABSRACT
As a great portion of energy is consumed in existing buildings to achieve comfort conditions in Turkey,
it can be said that it was necessary to provide comfort conditions in an economic way by minimizing
heating and cooling energy consumption. Energy efficient design and retrofitting of buildings and
buildings groups will result in an increased performance of its passive system which in turn will reduce
the load of active systems. In other words, energy efficient buildings which provide comfort conditions
with reduced energy demand will certainly be an economic product which will decrease the heating
and cooling energy demand.
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One of the way to decrease the amount of energy in buildings is minimizing the energy need of the
building first by means of energy efficient design parameters. Distance between buildings, orientation
of the buildings, building form, building envelope are the main design parameters affecting energy
efficient design and retrofitting. By means of these parameters, it is possible to control the effects of
outdoor design parameters (sun radiation and wind) affecting indoor comfort conditions provided by
minimum energy consumption. Optimum combination of these parameters defines economic and
comfortable buildings which provide climatic comfort with minimum energy consumption.
Energy efficient design and retrofitting studies reducing heating and cooling energy demand has
become increasingly popular in Turkey. The aim of this study is to discuss in a holistic way, the
importance of energy efficient design parameters considered in different studies realized within
Environmental Control Unit in Faculty of Architecture of Istanbul Technical University.
Key Words: Energy efficient design parameters, energy efficient retrofit, economy, thermal comfort

1. GİRİŞ
1970’lerde yaşanan petrol krizi sonrası küresel anlamda enerji fiyatlarının standartlaştırılması ve enerji
açısından başka ülkelere bağımlılığın azaltılmasını hedefleyen çalışmaları artırmış ve bu çalışmaların
doğal bir sonucu olarak enerjinin verimli kullanılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. 1990’larda hızla
yükselen çevreye duyarlılık, çevre bilinci yardımı ve sadece bugünün ihtiyaçlarını değil gelecek
nesillerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurma bilinci ile birlikte fosil enerji kaynaklarının tüketiminin,
küresel ölçekte olumsuz etkilere neden olduğu anlaşılmıştır. Bu süreçte enerjiyi etkin kullanmak,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve mevcut kaynakların ömrünü uzatmayı
öngören politikaları desteklemek pek çok ülkenin temel stratejileri arasına girmiştir.
Ülkemizde enerji verimliliği çalışmaları 2000’li yıllarda ağırlık kazanmasına rağmen; kullanıcıların
enerji korunumu bilincinin gelişmemiş olması, ilgili standart ve yönetmeliklerin uygulama ve içerik
bakımından yetersizliği gibi nedenlerden dolayı enerji harcamaları azaltılamamıştır. Enerji
kaynaklarının giderek azalmasına karşın nüfusun giderek artması ve teknolojik gelişmelere paralel
olarak konfor gereksinmelerinin de artması enerji gereksiniminin de giderek artmasına neden
olmaktadır. Birincil enerji kaynakları bakımından yeterli kapasitesi olmayan ülkemizde, tükettiğimiz
enerjinin büyük bir bölümü ithal edilmekte ve enerji bakımından diğer ülkelere daha da bağımlı hale
gelinmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de enerjinin önemli bir bölümü konfor gereksinimini sağlamak
amacıyla binalarda harcandığından, binalarda enerji etkinliği önemli bir sorundur. Bu nedenle,
öncelikle binalarda ısısal konfor koşullarını sağlamak için kullanılan ısıtma ve soğutma enerjisi
harcamalarının azaltılması gerekmektedir. Binalarda tasarım ve kullanım süreçlerinde ısıtma ve
soğutma enerjisi harcamalarını azaltabilmek;



Tasarım aşamasında; iklimsel konforu minimum enerji harcayarak sağlayabilen tasarım
kriterlerinin değerlerine ait doğru kararlar alınması,
Kullanım aşamasında; binaların iklimsel konfor açısından istenen performansı gösterip
göstermediğinin değerlendirilip, müdahale edilebilen tasarım kriterlerine ilişkin kararların
yenilenmesi ile mümkündür.

Bina veya bina grupları için yapılan enerji etkin tasarım veya yenileme çalışmaları, binaların pasif
sistemler olarak performanslarının artmasını ve aktif sistemlerinin yükünün dolayısıyla enerji
harcamalarının azaltılmasını olanaklı kılar. Diğer bir deyişle konfor koşullarını minimum enerji
harcamasıyla sağlayan enerji etkin binalar, ısıtma ve soğutma enerjisi gereksinimini azaltacak ve
ekonomik birer ürün olacaktır.
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2. ENERJİ ETKİN TASARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ
Binalarda ısıtma ve soğutma enerji harcamaları büyük bir yüzdeyi oluşturduğundan, binaların enerji
etkin tasarlanmasının enerji harcamalarını azaltacağı çok açıktır. Kullanıcı sağlığı düşünüldüğünde,
binalarda ısı yalıtımı kullanımı ile ısı kayıplarını azaltmanın en önemli nedenlerinden birisi de enerji
kökenli hava kirliliğidir. Enerji tüketiminden kaynaklanan kirlilik, bölgesel ölçekte önemli sorunlara yol
açmaktadır. Bu nedenle binalarda enerji etkinliğin yükseltilmesi için yoğun bir çaba gösterilmesi
gerekmektedir.
Binaların enerji etkin tasarlanabilmesinde en etkili yol, başlangıç aşamasında binaların enerji etkin
pasif sistemler olarak tasarlanmasıdır. Tasarım aşamasında alınan doğru kararlarla kullanıcılara
sağlıklı, sürdürülebilir ve konfor koşullarını minimum enerji harcamaları ile gerçekleştiren mekanlar
sağlamak mümkündür. Ancak geçmişte inşa edilen ve bugünkü enerji korunumuna ilişkin standart ve
yönetmeliklerin sınır değerlerini sağlayamayan pek çok bina mevcuttur. Enerji etkin tasarım kriterlerine
ait doğru kararların alınmadığı ve bu nedenle önemli ölçüde ısıtma ve soğutma enerjisi harcamaları
olan ve dolayısıyla çevre kirliliğini artıran bu binalarda ısıtma ve soğutma enerji harcamalarının
azaltılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu tür binaların mevcut performansının değerlendirilerek
gerekli düzenlemelerle enerji etkin hale dönüştürülmesi mümkündür. Binalarda yapılacak enerji etkin
yenileme, binanın pasif sistem olarak performansının artmasını ve aktif sistemlerinin yükünün
azaltılmasını olanaklı kılar. Böylece çok sayıda eski bina enerji etkin tasarım kriterleri esas alınarak
yenilenmiş ve ısıtma ve soğutma enerjisi harcamaları azaltılmış olacaktır.
2.1. Enerji Etkin Tasarım ve Yenileme Çalışmalarını Etkileyen Parametreler
Binaların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarları toplam tüketilen enerjinin oldukça
büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Gerek tasarım aşaması gerek de kullanım aşamasında binalara
ait ısıtma ve soğutma enerji maliyetlerini minimuma indirgemek, iç iklim elemanlarının dış iklim
elemanlarının değerlerine bağlı olarak alacağı değerleri etkileyen, yapma çevre değişkenleri olarak
nitelenen tasarım parametrelerinin performanslarına bağlıdır [1]. Isıtma ve soğutma enerjisi
ekonomisinde etkili olan yapma çevre değişkenleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
Binanın yeri; yerey parçasının eğimi, konumu, bitki örtüsü ve baktığı yönün ifade edildiği, iklim
kontrolünde ve hava kirliliğini önlemede etkili olan bir tasarım parametresidir. Aynı zamanda yapma
ısıtma ve iklimlendirme ihtiyacının ve buna bağlı olarak enerji harcamalarının minimize edilmesi ve
dolayısıyla hava kirliliğinin önlenmesini olanaklı kılar [2].
Binanın diğer binalara göre konumu ise; güneş ışınımı ve rüzgar gibi dış iklim elemanlarının tasarım
üzerindeki etkilerini kontrol edebilen en önemli tasarım parametrelerinden biridir. Binayı etkileyen dış
iklim elemanlarından güneş ışınımı ve hava hareketi hızı çevre binaların veya diğer engellerin ele
alınan binadan uzaklığına, yüksekliğine ve bu binaya göre konumlandırılış durumuna bağlı olarak
değişkenlik gösterir. Güneş ışınımından maksimum yararlanılmak istendiğinde, bina aralıkları komşu
binaların ve diğer engellerin en uzun gölge boyuna eşit ya da bundan büyük olmalıdır [3].
Binanın boyutları ve biçim faktörü; binanın yatay ve düşey doğrultudaki boyutları ve binayı çevreleyen
kabuk elemanının yüzey alanını ve dolayısıyla kabuk elemanından geçen ısı miktarını ve iç hava
sıcaklığının değişimini etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Kabuk iç yüzey sıcaklığı diğer
yüzeylerin sıcaklığından farklı olduğu için, kabuk alanının değişimi, ortalama ışınımsal sıcaklığın,
kabuk elemanından geçen ısı miktarının ve dolayısıyla iç hava sıcaklığının değişimine yol açar.
Güneş ışınımından kazanılan ısı miktarı binanın dış duvarının baktığı yönün bir fonksiyonu
olduğundan binanın yönlendiriliş durumu en önemli yapma çevre değişkenlerinden biridir. Binayı
çevreleyen kabuk elemanlarından güneş ışınımı aracılığı ile kazanılan ısı miktarı, iklimsel konforu
etkileyen iç hava sıcaklığı ve ortalama ışınımsal sıcaklık gibi çevresel değişkenlerin değerlerinin
değişiminde rol oynar. Buna göre farklı yönlere bakan yüzeyleri etkileyen güneş ışınımı şiddeti de
farklı olacaktır [4]. Bu nedenle bina içi hacimlerin güneş ışınımından kazandığı ısı miktarı bina dış
kabuğunun baktığı yönün bir fonksiyonudur.
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Bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri kabuğun opak ve saydam bileşenlerinden geçen ısı
miktarının ve hacimde gerçekleşen iç hava sıcaklığı ve iç yüzey sıcaklıklarının belirlenmesinde etkili
olurlar. İç çevre iklimsel koşulları ve yapma ısıtma ve soğutma yükleri bina kabuğundan yitirilen ve
kazanılan toplam ısı miktarlarına bağlı olarak değişim gösterir. Opak ve saydam bileşenlerden oluşan
kabuk elemanlarının ısı geçişini etkileyen optik ve termofiziksel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.





Opak ve saydam bileşenlerin toplam ısı geçirme katsayısı
Opak bileşenlerin zaman geciktirmesi ve genlik küçültme faktörü
Opak ve saydam bileşenlerin güneş ışınımına karşı yutuculuk geçirgenlik ve yansıtıcılık
katsayıları
Saydamlık oranı

3. ENERJİ ETKİN TASARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI ÖRNEKLERİ
Türkiye’de binaların ısıtma ve soğutma enerjisi gereksinimini azaltacak tasarım ve yenileme
çalışmaları giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, enerji etkin tasarım ve yenileme
çalışmalarına ait İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi bünyesinde yapılmış olan
çeşitli çalışmalardan örnekler verilerek enerji etkin tasarım parametrelerinin öneminin bütüncül bir
yaklaşımla ele alınması amaçlanmıştır. Çalışmada değerlendirilen örneklerin ilk ikisinde tasarım
aşamasında, son örnekte de kullanım aşamasında enerji etkin tasarım parametreleri yardımı ile
alınabilecek önlemlerden bahsedilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda tasarım veya kullanım süreçleri
boyunca her ölçekte binaya müdahale edilebileceğini gösteren örnekler içermesi açısından önem
taşımaktadır.
3.1. Bina Kabuğunun Enerji Etkin Tasarıma Etkileri Üzerine Örnek Bir Çalışma
Birincil enerji kaynakları bakımından yeterli kapasitesi olmayan ülkemizde, tükettiğimiz enerjinin büyük
bir bölümü ithal edilmekte ve enerji bakımından diğer ülkelere daha da bağımlı hale gelinmektedir.
Binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarı ise toplam tüketilen enerjinin oldukça büyük bir
bölümünü oluşturmaktadır. Binalara ait işletme maliyetlerinin büyük bir bölümünü ısıtma sisteminin
enerji maliyetleri oluşturmaktadır. Isıtma sistemine ait enerji maliyetlerini minimuma indirgemek, ısıtma
sisteminin işletme biçiminin, iklimsel konfor şartlarını minimum ısı kaybı ile sağlayabilen bina kabuğu
ile birlikte kontrol altına alınması ile mümkündür. Ancak tasarım aşamasında olan bir proje için, bina
kabuğuna ait ilk yatırım maliyetlerinin de kontrol edilmesi binanın ömrü boyunca aynı kabuk yolu ile
sağlanabilecek ısı kayıp ve kazançlarının getireceği maliyetlerle birlikte bir karşılaştırma yapabilmeyi
olanaklı kılar. Bu tür bir maliyet kontrolü yardımıyla iklimsel konfor koşullarını minimum ısı kaybı ile
sağlayan bina kabuğu-ısıtma sisteminin işletme biçimi seçenekleri arasından, bina kabuğunun ilk
yatırım maliyeti en düşük olanını seçmek mümkün olabilecektir. Bu şekilde hem yüklenicinin hem de
kullanıcının ülke kaynaklarını en ekonomik bir biçimde kullanmaları sağlanabilecektir.
Bu çalışmada, ısıtma enerjisi ekonomisi ve yaşam dönemi maliyetleri açısından en uygun bina kabuğu
ve işletme biçimlerinin belirlenmesi amacıyla bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntemin uygulaması
için sadece ısıtmanın istendiği dönemde kullanılan ve genellikle ısıtma sistemi kesintili çalıştırılan bina
seçeneklerinden ilköğretim okulu örneği seçilmiştir. Uygulama çalışmasına ait veriler ve adımlar
aşağıdaki gibi özetlenebilir [5][6].
Uygulamada ısıtmanın istendiği dönemi meteorolojik açıdan karakterize eden 21 Ocak günü dizayn
günü olarak seçilmiştir ve iç hava sıcaklığı konfor değeri 19o C olarak alınmıştır. Uygulama, Türkiye’nin
ılımlı-nemli iklim bölgesini temsil eden; İstanbul’da normal bir bölgede ve eğimsiz bir arazide
gerçekleştirilmiştir. İlköğretim okulu binasının, diğer binalar tarafından gölgelenmediği varsayılmıştır.
Binaya ait tüm mekanlarda iç hava sıcaklığının eşit olduğu ve binanın tek zonlu olduğu varsayılarak
binanın tüm hacmi ısı kayıpları ve iç hava sıcaklığı hesaplamalarında esas alınmıştır. Bina yüksekliği
6.80 m. ve döşeme alanı 2395 m2 dir. Cephe opak bileşeninin güneş ışınımına karşı yutuculuk
katsayısı a 0 = 0.70 olarak alınmıştır. Mevcut ilköğretim okulu projesindeki saydamlık oranları; kuzey:
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% 35, doğu: % 37, güney: % 42 ve batı: % 37 olarak hesaba katılmıştır. Hesaplamalarda ahşap özel
birleştirilmiş çift cam (U p = 3.25 W/m²K) kullanılmıştır. Opak bileşen için ısı geçirme katsayısı 0.52
W/m²K olacak şekilde hesaplanmıştır. Opak bileşen alternatiflerine ait detaylar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Uo:0,52 W/m²K Sağlayan Opak Bileşen Alternatifleri
Opak
bileşen

Malzeme

λ
W/mK

Kalınlık
m

1

Çimento harçlı sıva
Polistiren sert köpük
Gazbeton
Kireç harçlı sıva

1,4
0,04
0,14
0,87

0,02
0,02
0,17
0,02

2

Çimento harçlı sıva
Polistiren sert köpük
Düşey delikli tuğla duvar
Kireç harçlı sıva

1,4
0,04
0,46
0,87

0,02
0,05
0,22
0,02

3

Çimento harçlı sıva
Polistiren sert köpük
Normal agregalı beton
Kireç harçlı sıva

1,4
0,04
2,1
0,87

0,02
0,07
0,1
0,02

4

Çimento harçlı sıva

1,4

0,02

Polistiren sert köpük

0,04

0,05

Hafif agregalı beton

0,47

0,22

Kireç harçlı sıva

0,87

0,02

Çimento harçlı sıva
Polistiren sert köpük
Gözenekli hafif tuğla duvar
Kireç harçlı sıva

1,4
0,04
0,33
0,87

0,02
0,03
0,32
0,02

5

Bu uygulama çalışmasında binanın yalnızca düşey dış kabuk elemanları için farklı alternatifler
üretilmiş, toprağa oturan döşeme ve tavan döşemesinin tüm hesaplarda aynı detaya sahip oldukları
varsayılmıştır. İlköğretim binası ısıtma sistemi için; saat 05:00–15:00, 07:00–15:00 ve 07:00–17:00
arası çalışan işletme biçimleri öngörülmüştür.
İlköğretim okulu binasının bina kabuğuna ait iç yüzey sıcaklıklarının saatlik değerleri, önerilen tüm
opak bileşen kabuk alternatifleri ve 3 ayrı işletme biçimi için hesaplanmıştır. Hesaplamalarda, istenen
toplam ısı geçirme katsayısını gerçekleştiren opak kabuk bileşenlerinin ısı geçişini doğrudan etkileyen
özelliklerine bağlı olarak bileşen içindeki sıcaklığın zamana bağlı değişimi ve bileşenin iç yüzey
sıcaklığı ve zamana bağlı ısı geçişine göre kaybedilen veya kazanılan ısı miktarları hesaplayabilen
ISINEM adlı bir bilgisayar programı kullanılmıştır [7].
Yaşam dönemi maliyeti yaklaşımının hesaplanmasında; uygulamada kullanılan kabuk alternatiflerinin
ilk yatırım maliyetleri ve yakıt maliyetlerinin parasal değerlerinde zaman bakımından oluşan farkları
ortadan kaldırmak ve bu değerleri eşdeğer hale getirmek için, eşdeğerlik kavramına dayalı
yöntemlerden, bugünkü değer yöntemi ve gelecekteki değer yöntemi kullanılmıştır. Yaşam Dönem
Maliyeti hesaplamalarında kullanılan ilk yatırım maliyeti, bu çalışmada esas alınan bina kabuklarına ait
ilk yatırım maliyetleri ile sınırlı olup, binanın diğer elemanlarına ait ilk yatırım maliyetleri sabit kabul
edilmiştir. İlk yatırım maliyet hesaplamalarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının rayiç listeleri
kullanılmıştır [8].
Yaşam dönem maliyetinin hesaplanmasında kullanılan işletme maliyetleri ise, ısıtma sisteminin enerji
giderleri ile sınırlı olup, binanın diğer bakım onarım, yenileme ve işletme giderleri sabit kabul edilmiştir.
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Isıtma sisteminin tükettiği yakıt miktarı, hesabın yapıldığı yöreye ait ısıtma süresinin hesaplanmasıyla
belirlenmiştir. Bu hesaplamalar sonucu elde edilen değerler Petrol Ofisi, kalorifer yakıt fiyatları ile
çarpılarak, İstanbul iline göre yıllık yakıt maliyetlerinin değişimi hesaplanmıştır [9]. Bu çalışmada
kullanılan ekonomik değerlendirmede hesap dönemi olarak 20 sene öngörülmüş [10], eskalasyon
oranı % 1.12 ve indirgeme oranı da %15 olarak kabul edilmiştir. İlköğretim okullarının gün içinde
minimum 8 saat kullanıldığı esas alınarak, mekanda minimum 8 saat iç hava sıcaklığı konfor değerini
(19°C) sağlayacak iç yüzey sıcaklıklarını gerçekleştirebilen işletme biçimi ve bina kabuğu seçenekleri
belirlenmiştir. Bu seçeneklere ait hesaplanmış ısı kayıpları ve yaşam dönemi maliyetleri grafikleri Şekil
1 ve 2’ de gösterilmiştir.

Şekil 1. İstanbul İçin Isıtma Sisteminin İşletme Biçimine Bağlı Olarak Binada Minimum 8 Saat İklimsel
Konfor Koşullarını Sağlayan Kabuk Seçeneklerine Ait Tüm Bina Dış Kabuğundan Kaybedilen Günlük
Ortalama Saatlik Isı Miktarları

Şekil 2. İstanbul İçin Isıtma Sisteminin İşletme Biçimine Bağlı Olarak Yaşam Dönem Maliyetleri
Bu çalışmada, farklı bina kabuğu alternatifleri, ısıtma sisteminin farklı işletme biçimleri ile birlikte
uygulanmış ve bu seçenekler için toplam ısı kayıpları ve yaşam dönemi maliyetleri elde edilmiştir.
Örnek binada konfor sıcaklığını sağlayabilen bina kabuğu-ısıtma sisteminin işletme biçimi seçenekleri,
minimum enerji harcaması kriteri esas alınarak belirlenmiş ve bu seçenekler arasından, minimum
yaşam dönemi maliyetini sağlayan seçenekler en uygun seçenekler olarak tespit edilmiştir.
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Örnek bina üzerinde bütün seçenekler iklimsel konfor koşullarını en az 8 saat sağlamaktadır. Önerilen
bina kabuğu seçenekleri aynı ısı geçirme katsayısı değerlerine sahip olsalar bile farklı miktarda ısı
kayıpları gerçekleşmektedir. Aynı sürede fakat farklı işletme biçimleriyle çalıştırılmış ısıtma sistemleri
istenen konfor şartlarını farklı ısı kayıplarıyla sağlayabilmektedir.
Gün içinde belirli saatlerde kullanılan, buna bağlı olarak ısıtma sistemi kesintili çalıştırılan binalarda
işletme biçimlerinin tespiti doğrudan binanın fonksiyonu ile ilgilidir. Kabul edilmiş standart işletme
biçimleri (10 saat, 14 saat, 24 saat) her bina türü ve her iklim bölgesi için çözüm getirmeyip, gereksiz
enerji harcamalarına ve dolayısıyla maliyet artışlarına sebep olmaktadır. Binanın kullanım saatlerine
bağlı olarak önerilebilecek olan ısıtma sisteminin, kaç saat ve günün hangi zaman diliminde
çalıştırılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu çalışmada üç ve beş numaralı bina kabuğu alternatifleri, ısıtma sistemi saat 07:00-15:00 arasında
çalıştırıldığında, iklimsel konfor koşullarını minimum enerji harcaması ile gerçekleştiren seçeneklerdir.
Ancak bu seçeneklerin yaşam dönemi maliyetleri incelendiğinde üç numaralı seçeneğin daha uygun
olduğu görülmektedir. Aynı şekilde, iki ve dört numaralı bina kabuğu alternatiflerinin aynı ısı kayıplarını
gerçekleştirdikleri ancak dört numaralı alternatifin daha pahalı olduğu gözlemlenmektedir. Böylece,
toplam maliyetleri ve enerji harcamalarını kontrol etmek sadece ısıtma sisteminin işletme biçimini
binanın fonksiyonuna göre değil bina kabuğuna göre de seçilmesiyle mümkün olmaktadır. İklimsel
konfor koşullarını minimum ısı kayıpları ile sağlayabilen seçenek en ekonomik seçenek olmayabilir. İlk
yatırım ve işletme maliyetlerinin de hesaba katılarak bir ekonomik analizin yapılması gerekmektedir.
Bina kabuğu ve işletme biçimi seçeneklerinden, iklimsel konfor koşullarını en düşük yaşam dönemi
maliyeti ile gerçekleştirebilen seçenek en uygun seçenektir.
3.2. Bina Formunun Enerji Etkin Tasarıma Etkileri Üzerine Örnek Bir Çalışma
Aynı hacimli ancak farklı dış cephe alanına sahip birden fazla bina formu belirlemek mümkündür.
Buna bağlı olarak farklı formlardaki binaların kabuğundan kaybedilen ısı miktarları da farklı olacaktır.
Örneğin, dış konturların fazla girintili ve çıkıntılı olması bina dış yüzey alanını arttıracağından kompakt
bir binaya göre ek ısı kayıpları oluşabilir. Bu noktada, binanın ısı kayıplarına karşı korunmuş hacmi (V)
ile toplam ısı kaybedilen bina kabuğu alanı (A) arasındaki oranın ele alınması ve V/A ile Q (tüm bina
kabuğundan kaybedilen ısı kaybı) arasındaki ilişkinin incelenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Diğer bir deyişle, aynı hacmi çevreleyen farklı bina formlarını tanımlamada V/A oranları esas alınmalı
ve en az ısı kaybını gerçekleştiren kabuğu belirlerken V/A ile Q arasındaki bağıntı kurulmalıdır.
Binanın ısı kaybeden alanlarının toplam ısı geçirme katsayısının üst sınır değerleri, toplam ısı kayıp
alanı A ve ısı kayıplarına karşı korunmuş hacim V olmak üzere V/A’nın fonksiyonu olarak ifade
edilmektedir.
Binaların ısı kayıplarına neden olan tüm tasarım parametreleri ele alınarak, en az ısı kaybını,
dolayısıyla en az enerji tüketimini gerçekleştiren binayı tanımlamada U o ve V/A oranı arasındaki
bağıntı kurulmalıdır. Böylece, binanın istenen toplam ısı geçirme katsayısı V/A oranına göre
belirlenmiş olacaktır [11].
Bu çalışmada minimum ısıtma enerjisi harcayarak ısısal konfor koşullarını sağlayan referans bina
formunu belirlemede kullanılan bir yöntem kullanılmıştır. Söz konusu yöntem enerji etkin bina tasarım
sürecinde kullanılabilecek tüm teknik bilgileri sağlamayı amaçlayan bir araştırma projesi esas alınarak
geliştirilmiştir [12]. Önerilen yöntem ısısal konfor koşullarından ödün vermeden, ısıtma enerjisi
harcamalarını azaltan bina formunu ve bu formu çevreleyen bina kabuğu termofiziksel özelliklerini
belirlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem, Türkiye’nin enerji tasarrufu öncelikli olan iklim bölgeleri için
uygulanmış ancak bu çalışmada sadece ılımlı-nemli iklim bölgesini temsil eden İstanbul şehri için
yapılmış hesaplamalar sunulmuştur.
Önerilen yöntemde, İstanbul iline ait meteorolojik veriler; dış hava sıcaklığı ve güneş ışınımının birleşik
etkisini ifade eden sol-air sıcaklıkların hesaplanabilmesi, bina kabuğunun ısısal performansının
belirlenebilmesi ve ısıtma yüklerinin hesaplanması amacıyla ısıtmanın istendiği dönemi temsil eden 21

Konfor ve Ekonomi Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1438 _______

Ocak günü için derlenmiştir. İç hava sıcaklığı konfor değeri TS 825 [13] esas alınarak 19°C olarak
kabul edilmiştir.
İTÜ’nde tamamlanmış bir araştırma projesinde kullanılan kabuk yöntemi [7] esas alınarak; cephenin
yutuculuk katsayısı, saydam bileşen türü, saydamlık oranı ve yöne bağlı olarak, opak bileşenin toplam
ısı geçirme katsayısının enerji korunumu açısından birim alandan akan sınır ısı kayıp miktarını
sağlayan izin verilebilir maksimum değerleri hesaplanmıştır. Bu yöntem kullanılarak gerçek gök
koşullarında yapılan hesaplamalar, 21 Ocak günü için, bina kabuğu dış yüzeyinin yutuculuk
katsayısının 0,70 olduğu, saydamlık oranının 0 ile 0,60 değerleri arasında olduğu ve pencerelerde
U p : 3,25 W/m²K olan, ahşap çift camlı doğrama kullanıldığı kabulleri esas alınarak yapılmıştır.
Hesaplamalar sonucunda İstanbul için, opak bileşen ısı geçirme katsayısı ve yöne göre saydamlık
oranı eğrileri Şekil 3. de derlenmiştir. Grafik yardımıyla minimum ısı kaybını gerçekleştiren, farklı
yönlerde uygulanabilecek optimum ısı geçirme katsayısı ve saydamlık oranı kombinasyonlarını
belirlemek mümkündür. Bu değerler bina formundan bağımsız elde edilmiştir. [12].

Şekil 3. Saydamlık Oranlarına Bağlı Olarak Isı Geçirme Katsayısı Değerlerinin Değişim Eğrileri
Isısal konfor koşullarının sağlanması için gerekli yapma ısıtma yüküne ihtiyacın azalması, ısıtmanın
istendiği dönemde, tüm bina kabuğu aracılığıyla dış çevreye doğru olan toplam ısı kaybının
azaltılmasıyla mümkündür. Bina formu, binanın güneş ışınımının ısıtıcı etkisinden ne oranda
faydalandığını belirleyen en önemli parametredir. Bu nedenle minimum ısı kaybı sağlayan bina
formunun belirlenebilmesi için farklı bina formlarını tanımlayan taban alanı ve A/V oranı aralıkları
belirlenmelidir.
Gerçek atmosfer koşulları için, ısıtmanın istendiği dönemde bina içinde iç hava sıcaklığı konfor değeri
(t i ) sağlandığında, kabuk elemanının birim alanından kaybedilen günlük ortalama saatlik ısı miktarları
(q), opak bileşene ait toplam ısı geçirme katsayısı (U o ), saydamlık oranı (x), ve saydam bileşene ait
toplam ısı geçirme katsayısı (U c ) değerlerine bağlı olarak ve günlük ortalama sol-air sıcaklıkların (t eoo ,
t eco ) dış dizayn sıcaklıkları olarak alındığı koşullarda aşağıdaki bağıntı aracılığıyla hesaplanabilir [12].
q = U o (t i - t eoo ) ( 1-x ) + U c (t i - t eco ) x

(W/m2 )

(1)

Bu şekilde sistematik bir sırayla seçilmiş olan farklı A/V oranları için cepheden kaybedilen toplam ısı
yüklerini hesaplamak mümkün olacaktır. Bu çalışmada önerilen yöntem İstanbul’da farklı bina formları
için uygulanmıştır. Yöntemde önerilen binalar 5 katlı, taban alanı 400 m2 olan, A/V oranları 0,5 aralıkla
değişen, kat yüksekliği 2,80 m. olan kırma çatılı binalardır. Opak bileşene ait toplam ısı geçirme
katsayısı 0,45 ile 0,95 W/m2K arasında, 10’ar birim aralıkla değişmektedir. Binaların uzun cepheleri
kuzey-güney doğrultusunda olacak şekilde konumlandırılmıştır. Hesaplama sonuçları Tablo 2’de
verilmiştir. A/V oranları ve toplam ısı geçirme katsayılarına göre bina kabuğunda gerçekleşen toplam
ısı kaybı hesaplamaları Şekil 4’de derlenmiştir.
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Tablo 2. Toplam Isı Kayıpları Hesaplanmış Değerleri, Q (W)
Toplam Isı Kayıpları, Q(W)

Uo

W/m²K

1/5

1/4.5

1/4

1/3.5

1/3

0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
0,95

25172
25583
25992
26473
27002
27572

25718
26184
26675
27240
27856
28506

27211
27739
28306
28954
29659
30397

30657
31254
31871
32585
33366
34197

35600
36282
36952
37744
38615
39600

Şekil 4. A/V Oranlarıyla Temsil Edilen Farklı Bina Formlarına Ait Bina Kabuğunda
Gerçekleşen Toplam Isı Kayıpları, Q(W)
Şekil 4’de ifade edilen tüm bina dış kabuğundan kaybedilen toplam ısı miktarları değişim eğrileri
aracılığıyla, seçilen taban alanı için en az ısı kaybını sağlayan bina formu referans bina formu olarak
kabul edilmiştir. Referans bina formunu tanımlayan V/A oranı da referans V/A oranı olarak ele
alınmıştır. Uygulama sonucunda Şekil 4’de görüldüğü gibi A/V=1/5 olan bina formu referans bina
olarak kabul edilmiştir.
Referans bina formunda gerçekleşen ısı kayıpları, diğer bina formlarında gerçekleşen ısı kayıplarına
eşitlenerek bu değeri sağlayan opak bileşen için düzeltilmiş U 0 değerleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Düzeltilmiş U o Değerleri (W/m²K)
Uo

1/5

1/4.5

W/m²K
0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
0,95

1/4

1/3.5

1/3

U o düzeltilmiş, (W/m²K)
REFERAN
S

A/V

0,38
0,46
0,57
0,66
0,75
0,85

0,21
0,31
0,4
0,5
0,59
0,68

0,11
0,21
0,3
0,41

0,11
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Tablo 3’de görüldüğü gibi, bazı bina formları için U 0 değerleri sağlanamamakta, elde edilen bazı
düzeltilmiş U 0 değerleri de uygulanamayacak kadar düşük değerler vermektedir. Bu durumda referans
bina formuna yakın olan bina formlarının seçilmesi önerilebilir.
Türkiye’nin ılımlı-nemli iklim bölgesi için yapılan bu çalışmada ısısal konfor koşullarının ısıtma enerjisi
ekonomisiyle sağlanabilmesi için referans bina formunun belirlenebileceği bir yöntem geliştirilmiştir. Bu
çalışma ile bina formu; biçim faktörü, bina yüksekliği, çatı türü gibi binaya ilişkin parametrelere bağlı
olarak tanımlandığından, bu parametrelerin en az ısı kaybını sağlayacak şekilde ele alınması da
olanaklı olmaktadır.
Önerilen yöntem, uygulama alanında, ön tasarım aşamasında farklı bina formlarının ısı korunumu
açısından irdelenmesini olanaklı kılmaktadır. Ayrıca aynı hacme, fakat farklı dış yüzey alanına sahip
birden fazla bina formu belirlemek olanaklıdır. Dolayısıyla, bu çalışma ile tasarımcıya bina formunu
sınırlayıcı zorunluluklar getirmek yerine mimarın önerdiği bina formuna uygun olarak bina kabuğu
toplam ısı geçirme katsayısı değerinin düzeltilmesi olanağı diğer bir deyişle tasarım esnekliği
sağlanmaktadır.
3.3. Enerji Etkin Yenileme Önerisi Çalışması Üzerine Bir Örnek
Türkiye’de enerjinin önemli bir bölümü konfor gereksinimini sağlamak için konut binalarında
harcandığından, öncelikle konut binalarında ısısal konfor koşullarını sağlamak için kullanılan ısıtma ve
soğutma enerjisi harcamalarının azaltılması gerekmektedir. Özellikle eski binalarda önemli ölçüde
ısıtma ve soğutma enerjisi gereksinimi olduğundan öncelikle eski konut binalarında ısıtma ve soğutma
harcamalarının minimize edilmesi zorunludur. Bina kabuğu ısıtma ve soğutma yüklerinin minimize
edilmesinde en etkili eleman olduğundan, kullanılmakta olan bir binanın kabuğunda yapılacak enerji
etkin yenileme, binanın pasif sistem olarak performansının artmasını ve aktif sistemlerinin yükünün
azaltılmasını olanaklı kılar. Bu nedenle Türkiye’de enerji etkin yenileme çalışmaları giderek önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada da 1962 yılında inşa edilmiş Ataköy 1. kısım toplu konutlarında seçilmiş
bir konut binasının enerji etkin yenilenmesi ele alınmıştır [14].
Bu çalışmada; bina kabuğunun enerji etkin yenilenmesinde uygulanabilecek bazı iyileştirme
alternatifleri geliştirilmiştir. Alternatiflerin enerji harcamalarına etkisinin analizinde Design Builder adlı,
simülasyon motoru olarak bütünleşik bir simülasyon programı olan Energy Plus programını kullanan,
kullanıcı kolaylığı için geliştirilmiş görsel bir ara yüz programından yararlanılmıştır [15]. Çalışmaya ait
veriler ve adımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Seçilen bina, ayrık nizam, 12 katlı, teras çatılı, her katta 4 daireden oluşan bir binadır. Bina zemin
katta kolonlar üzerinde yükseltilmiştir. Binanın 4 ana cephesi 4 ana yöne göre yönlenmiştir. Binanın
toplam yüksekliği 33,8 m. ve toplam katlar alanı 380 m² dir (Şekil 5).

MUTFAK
Y.O.

BANYO

SALON
Y.O.

Şekil 5. Seçilen Binanın Planı ve Design Builder ile 3 Boyutlu Modellenmesi
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İncelenen binanın yapım yılında (1957–62) bina kabuğu katmanları için hiçbir yalıtım malzemesi
öngörülmemiştir. Kabuğa ait mevcut detaylar Tablo 4’de verilmiştir. Pencere tipi ahşap tek camlı .(U p :
5,1 W/m²K) doğramadır.
Tablo 4. Mevcut Opak Bileşen Alternatifleri (Dıştan İçeri Doğru)
Opak bileşen

Dış duvarlar

Zemine
oturan
döşeme
Altı açık
döşeme

Teras çatı

Malzeme

λ

Perlit sıva
Tuğla
Alçı sıva
Betonarme döşeme
Yüksek yoğ. beton
Harç
Karo mozaik kaplama
Perlit sıva
Betonarme döşeme
Harç
Ahşap döşeme
Karo mozaik kaplama
Harç
Yüksek yoğ. beton
Betonarme döşeme
Alçı sıva

W/(mK)
0,08
0,62
0,40
2,5
2
0,88
1,3
0,08
2,5
0,88
0,14
1,3
0,88
2
2,5
0,40

Kalınlık
(m)
0,02
0,22
0,015
0,15
0,03
0,03
0,01
0,02
0,03
0,03
0,01
0,01
0,03
0,03
0,15
0,015

U
(W/m2K)
U=1,23

U=3,06

U=1,46

U=3,40

Mevcut binanın performansını değerlendirmek amacıyla, yıllık ısıtma ve soğutma yükleri, dinamik
ısısal bir simülasyon programı olan Design Builder kullanılarak hesaplanmıştır. Modellemede binaya
ait tüm mekanlarda iç hava sıcaklığının eşit olduğu ve binanın tek zonlu olduğu varsayılarak
hesaplama yapılmıştır. Hesaplamalarda iç hava sıcaklığı konfor değeri ısıtma dönemi için 21°C,
soğutma dönemi için de 26°C olarak alınmıştır. Simülasyonlarda İstanbul’a ait iklimsel IWEC (enerji
hesaplamaları için uluslararası iklimsel veri) veri dosyaları ASHRAE İklim Dizayn Verilerinden alınarak
kullanılmıştır.
Çalışmada yapılan ilk modellemede binanın mevcut durumu (MD) binanın ısısal davranışını
izleyebilmek amacıyla modellenmiştir (Şekil 5). Sonraki adımlarda ise bina kabuğundan gerçekleşen
enerji harcamalarını kontrol etmek ve mevcut binayı enerji korunumu açısından iyileştirmek amacıyla
farklı yenileme alternatifleri önerilmiştir. Önerilen yenileme alternatiflerinin bazılarında (YA1,YA2,YA3)
kullanılmak üzere, bileşen detaylarında TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardına göre,
Türkiye’nin farklı bölgeleri için önerilen sınır U değerleri dikkate alınarak iyileştirme yapılmıştır. Bu
amaçla dış duvarlar ve altı açık döşeme detayları için 4 cm., çatı detayı için 9 cm. ve zemine oturan
döşeme detayı için de 6 cm. polistiren levha (λ: 0,04 W/mK) yalıtım malzemesi önerilmiştir. Önerilen
yenileme alternatifleri her aşamada farklı bileşenlerin iyileştirilmesi ve bu durum karşısında binanın
performansının adım adım değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmişlerdir. Buna göre;







Önerilen ilk yenileme alternatifinde (YA1), sadece çatı katmanında, 9 cm. polistiren yalıtım
malzemesi eklenerek çatı bileşeninde iyileştirme yapılmış ve çatı kırma çatı olarak
değiştirilmiştir.
İkinci yenileme alternatifinde (YA2), sadece çatı katmanında 9 cm., altı açık döşemede 4cm.
ve zemine oturan döşemede de 6 cm. polistiren yalıtım malzemesi eklenerek bina kabuğunda
iyileştirme yapılmıştır. Bu alternatifte kuzey, doğu, güney ve batı cephelerinde hiçbir değişiklik
yapılmamıştır.
Üçüncü yenileme alternatifinde (YA3), sadece doğu, kuzey, batı ve güney cephelerine 4 cm.
polistiren yalıtım malzemesi eklenerek bina kabuğunda iyileştirme yapılmıştır.
Dördüncü yenileme alternatifi (YA4) mevcut ahşap tek camlı pencere doğramasının, PVC çift
camlı (3mm./13mm hava: U p : 3,0 W/mK ) doğrama ile değiştirilmesidir.
Beşinci yenileme alternatifi (YA5) soğutma yüklerini azaltmak amacıyla güney cephesine dış
panjur şeklinde gölgeleme elemanı yerleştirilmesidir.
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Tüm önerilerin birleşik etkisini görebilmek için de tüm yenileme alternatiflerinin bir arada
önerildiği bir hesaplama (YA6) daha yapılmıştır.

Isıtma ve soğutma yükü hesaplama sonuçları Şekil 6’ ve Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 6. Yenileme Alternatifleri İçin Hesaplanmış Yıllık Isıtma ve Soğutma Yükleri Değerleri

Şekil 7. Yenileme Alternatifleri İçin Hesaplanmış Yıllık Toplam Yüklerin Değerleri
Günümüzde enerji kaynaklarının kıt olması ve buna bağlı enerji problemleri nedeni ile mevcut
binaların enerji etkin yenilenmesi giderek artan bir önem kazanmaktadır. Türkiye’de ısıtma ve soğutma
enerjisi gereksiniminin büyük bir bölümü mevcut binalarda olduğundan mevcut binalarda ısıtma ve
soğutma enerjisi harcamalarını minimize etmek için yapılacak yenileme çalışmaları Türkiye’de enerji
korunumunu sağlama açısından önemli bir ölçüdür.
Bu çalışmada İstanbul’da mevcut eski bir apartman bloğunun bina kabuğunu optimum bir şekilde
yenileme açısından enerji etkin bina kabuğu alternatifleri geliştirilerek her alternatif için enerji yüklerinin
hesaplanmasında, simülasyon motoru olarak bütünleşik bir simülasyon programı olan EnergyPlus
programını kullanan, DesignBuilder simülasyon programından yararlanılmıştır. Şekil 6 ve Şekil 7 de
derlenen simülasyon sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
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Şekil 6 ‘dan görüldüğü gibi, yalıtımlı yüzey sayısı arttıkça binanın toplam ısıtma yükü de azalmıştır.
Bununla beraber ısıtma yüklerinin en düşük olduğu seçenek, iyileştirilmiş pencere doğraması ve çift
cam alternatifinin (YA4) uygulandığı seçenektir. Ancak, pencerelerde gölgeleme elemanları
uygulaması (YA5) güneşin ısıtıcı etkisini engellediğinden ısıtma yüklerinin artmasına neden olmuştur.
En düşük ısıtma yükü sağlayan YA6 seçeneği, YA1,YA2,YA3,YA4 ve YA5’ in kombinasyonu olarak
yapılan uygulamadır ve ısıtma yükünü % 61 oranında azaltmıştır.
Soğutma yükleri, düz çatı yerine kırma çatı uygulaması ve güney cephesinde gölgeleme elemanı
uygulamasıyla %7 oranında azalmıştır. Bu oranın düşük olması, binanın cephelerindeki balkon
döşemelerinin doğal birer saçak şeklinde çalışarak gölgeleme elemanı etkisi yaratmalarıyla
açıklanabilir. YA2, YA3 ve YA4 seçeneklerinde, bina kabuğunun, yalıtım malzemesi ve PVC doğrama
kullanımı ile sızdırmazlığı arttığından soğutma yüklerinin de arttığı görülmüştür. Özellikle tüm yenileme
alternatiflerinin uygulandığı YA6 seçeneğinde soğutma yükleri % 57 artmıştır.
Yenileme alternatiflerinden YA2, YA3 ve YA4 daha yüksek soğutma yüküne neden olmuş ancak şekil
7’den görüldüğü gibi bu alternatifler toplam yükün azaltılmasını sağlamıştır. Isıtma ve soğutma
yükünün toplamı değerlendirildiğinde YA6 nın en az yükü sağladığı görülmektedir.
Uygulanan çalışmada seçilen bina, formu nedeniyle dört ana yöne eşit cephe alanları ile yönlendirilmiş
bir binadır. Farklı yönlere bakan farklı cephe alanlarına sahip binalarda yapılacak enerji etkin yenileme
çalışmaları sonucunda farklı ısıtma ve soğutma yükleri elde edileceği açıktır [13].
Bu çalışma mevcut binalarda bina kabuğunda yapılabilecek basit yenileme alternatifleri ile ısıtma ve
soğutma gereksinimlerinin azaltılacağını göstermektedir. Bu çalışmada sınırlı sayıda alternatif ele
alınmıştır. Alternatifler üretilirken kullanılan yapı malzemeleri de değiştirilerek farklı yalıtım
malzemelerinin ısıtma ve soğutma yükleri üzerindeki etkisi de incelenmelidir. Aynı çalışma farklı iklim
bölgelerinde de tekrarlanmalı ve bölgesel ihtiyaçlara göre çözümler üretilmelidir. Daha genel sonuçlara
ulaşmak ve enerji harcamalarının azaltılmasında optimum alternatifleri sağlamak için çok sayıda
alternatif geliştirilmeli ve analiz edilmelidir.

SONUÇ
Günümüzde enerji kaynaklarının kıt olması ve buna bağlı enerji problemleri nedeni ile binaların enerji
etkin tasarlanması ve yenilenmesi giderek artan bir önem kazanmaktadır. Türkiye’de ısıtma ve
soğutma enerjisi gereksiniminin büyük bir bölümü binalarda gerçekleştiğinden binalarda enerji
harcamalarını minimize etmek için yapılacak tasarım ve yenileme çalışmaları Türkiye’de enerji
korunumunu sağlama açısından önemli bir ölçüdür.
Türkiye’de enerji kayıplarının önemli bir bölümünün, standart ve yönetmeliklere uygun olmadan
üretilen binalardan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle yeni bir tasarım yaparken veya mevcut bir
binanın iyileştirilmesi önerilirken binaların enerji etkin amaçlı olarak ele alınması enerji tasarrufunun
sağlanmasında önemli bir etkendir. Bu çalışmada enerji etkin tasarım parametreleri dikkate alınarak
gerçekleştirilen tasarım ve yenileme çalışması örnekleri ele alınarak bir değerlendirme yapılmıştır.
Yapılan değerlendirilmelerin sonucunda;





Enerji etkin bir bina tasarımı amaçlandığında, farklı ölçeklerde (yerleşme ölçeği, bina ölçeği,
hacim ölçeği, yapı elemanı ölçeği) önlemler alarak ısıtma ve soğutma yüklerini azaltmanın
mümkün olabileceği,
Enerji etkin tasarım kriterlerinin hem tasarım hem de kullanım sürecinde ele alınıp, bu
değişkenlere ait doğru kararların alınmasıyla, binaların hem ekonomik hem de konforlu hale
dönüştürülebileceği,
Bina kabuğu termofiziksel özelliklerinin, birlikte çalıştığı aktif ısıtma sisteminin özelliklerine
bağlı olarak farklı performans sergileyebileceği,
Enerji etkin bina kabuğu seçeneklerinin ekonomik bir analiz sonrası, ilk yatırım ve işletme
maliyetlerinin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği,
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Bina formuna bağlı olarak ısı kayıplarının azaltılmasına olanak sağlayan bina dış kabuğu
toplam ısı geçirme katsayısının belirlenebileceği,
Tasarım aşamasında farklı bina formlarının ısı korunumu açısından irdelenebileceği, aynı
hacme, fakat farklı dış yüzey alanına sahip birden fazla bina formu arasından en ekonomik ve
konforlu olanı belirlemenin mümkün olabileceği,
Mevcut binalarda bina kabuğunda yapılabilecek basit yenileme alternatifleri ile ısıtma ve
soğutma enerji harcamalarının azaltılabileceği

sonuçlarına varılmıştır. Daha genel sonuçlara ulaşmak ve enerji harcamalarının azaltılmasında
optimum alternatifleri sağlamak için çok sayıda çalışma farklı alternatifler geliştirilerek tekrar edilmeli
ve sonuçlar enerji etkinliği ve ekonomiklik bakımından analiz edilmelidir.
Bu bildiride, ekonomik ve konforlu binaların tasarımında ve mevcut binaların ekonomik ve konforlu
hale dönüştürülerek yenilenmesinde enerji etkin tasarım parametrelerinin önemi çeşitli çalışmalar
üzerinde tartışılmış ve konuya ilişkin sonuçlar açıklanmıştır. Özellikle yeni yapılacak binalarda enerji
verimliliği konusunda ileriye dönük doğru kararlar almak açısından binaların enerji etkin sistemler
olarak tasarlanması en etkili yollardan biridir. Ülkemizde, bina sektörünün enerji harcamalarında büyük
bir yüzde teşkil ettiği düşünülecek olursa, binalarda enerji giderlerinin azaltılması ile sağlanabilecek
kazanç ülke ekonomisine de kazanç sağlayacaktır. Çalışmalarda daha fazla parametreyi hesaba
katabilmek ve daha gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için, ekonomik analizlerin yapılabilmesi
gerekmektedir. Bu analizleri yapabilmek ülkemizde yapı sektörüne ilişkin çeşitli maliyet kalemleri ile
ilgili bir veri tabanı oluşturulması ile mümkündür.
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DIŞ DUVARDA ISIL DAVRANIŞLARIN MEKAN KONFORUNA
ETKİSİ
Türkan GÖKSAL ÖZBALTA
Necdet ÖZBALTA

ÖZET
Bu çalışmada ısıtma yükünün yüksek olduğu Eskişehir ili iklimsel koşullarında 3 farklı dış duvar
kuruluşu için optimum yalıtım kalınlığı, yıllık enerji tasarrufu ve geri ödeme süresi hesaplanmış olup,
yalıtım malzemesi olarak expande polistiren (EPS-Karbon takviyeli) ve iki farklı yakıt türü (kömür ve
doğal gaz) ele alınmıştır. Hesaplarda P 1 -P 2 metodu kullanılmış ve ekonomik analiz süresi 10 yıl
alınmıştır. Sonuç olarak, kullanılan yakıt türü ve duvar kuruluşuna bağlı olarak, yalıtım kalınlığı 0.0835
– 0.1269 m, enerji tasarrufu 4.066 – 19.332 $/m2 ve 0.821 – 2.561 yıl arasında değişen geri ödeme
süresi bulunmuştur. Mekan konforu açısından, bina dış duvarlarının ısı depolama kapasitelerinin
yorumlanmasında faz kayması ve sönüm oranı önemli parametrelerdir. Çok katmanlı duvar
kuruluşunda, her katmanın yeri ve kalınlığının, faz kayması ve sönüm oranı üzerinde etkisi vardır.
Çalışmada bir boyutlu, zamana bağlı ısı iletim denklemi sonlu farklar yöntemi ile katmanların
termofiziksel özellikleri de dikkate alınarak çözülmüştür. Dıştan yalıtılmış duvar kuruluşunda faz
kayması betonarme, tuğla, hafif beton olmak üzere 7.58 – 7.08 – 6.75 h, içten yalıtılmış duvar
kuruluşunda ise 6.52 – 6.35 – 5.92 h olarak bulunmuştur. Sönüm oranı ise sırası ile 0.0063, 0.0133,
0.0155 ve 0.0119, 0.0144, 0.0177 aralığında hesaplanmış olup, ısıl kütlenin etkin olarak
kullanılabilmesi için ısı yalıtımının duvar dış yüzeyinde konumlanması gereği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dış duvarlar, Optimum yalıtım kalınlığı, Enerji kazancı, Faz kayması, Sönüm
oranı.

ABSTRACT
In this study, which consists of two parts, examines the efficiency of insulation location and thermophysical properties of various external wall materials. In the first part, the optimum insulation thickness
of external walls for various wall materials (concrete, brick and lightweight concrete) and different fuel
types (coal and natural gas) in cold region (Eskişehir) has been investigated. The optimization is based
on the P 1 -P 2 method. It was found out that the optimum insulation thicknesses for investigated wall
materials vary between 0.0835 and 0.1269 m, energy saving 4.066 – 19.332 $/m2 and payback period
0.821 and 2.561 years. Besides, the effect of the thermal properties of different wall constructions
(concrete, brick and lightweight concrete) and the location of insulation on time lag and decrement
factor are studied; as known they have effect on the indoor thermal comfort, and then, the daily
thermal behaviours of various wall constructions are simulated. As known In consequence of the
study, time lags were determined for concrete, brick and lightweight concrete walls between 7.58 –
7.08 – 6.75 h on the outer insulated walls and 6.52 – 6.35 – 5.92 h on the inner insulated walls. The
decrement factor was computed between 0.0063, 0.0133, 0.0155 and 0.0119, 0.0144, 0.0177
respectively.
Key Words: External wall, Optimum insulation thickness, Energy saving, Time lag, Decrement factor.
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1. GİRİŞ
Teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı ve kentleşme, artan konfor talepleri enerji tüketimi artışını
hızlandırmaktadır. Türkiye’nin yıllık nüfus artış oranı 2009 yılında 1.45 % gerçekleşmiştir [1]. Ayrıca
sınırlı özkaynaklar ve enerji tüketiminde yaklaşık % 75 oranında dışa bağımlılık, enerjiyi verimli
kullanmanın önemini artırmaktadır. Türkiye’de toplam enerji tüketiminin yaklaşık % 37’si binalarda
kullanılmaktadır [2,3]. Bilindiği gibi binaların yapı kabuğundan olan ısı kayıplarında, dış ortam ile ilişkili
olan duvarlar ve çatılar önemli rol oynamaktadır. Dolayısı ile duvar kuruluşlarında yalıtım
uygulamaları, enerji kayıplarının azaltılması ve iç mekan konforunun sağlanmasında en etkili
yöntemlerden biridir. Ayrıca enerjinin korunumu, yakıt tüketimini ve çevreye verilen emisyonları
azaltmaktadır. Gelişen çevre bilinci paralelinde kaynakların verimli kullanımı ve enerjinin korunumu,
ülkelerin enerji politikalarında ön planda yer almaktadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği tarafından 2002
yılında yürürlüğe konan EC/2002/91 European Directive on the Energy Performance of Buildings
(EPBD) önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır [4].
Yapı kabuğu kuruluşunda kullanılan malzeme ve yalıtım, ısıtma/soğutma amaçlı enerji tüketimi ve iç
mekan konforunun sağlanmasında etkilidir. Uygun duvar malzemesi ve yalıtım kalınlığı kullanımı ile ısı
yalıtım sisteminin performansı artırılarak enerji verimliliği sağlanabilir. Enerji verimliliği konusundaki
önemi ve potansiyeli açısından optimum yalıtım kalınlığına ilişkin çok sayıda çalışma yapılmıştır.
Bolattürk çalışmasında Türkiye’nin farklı iklim bölgeleri için optimum yalıtım kalınlığını 0.02-0.017 m,
enerji tasarruf potansiyelini ise % 22-79 olarak saptamıştır [5]. Bir diğer çalışmada ise Akdeniz Bölgesi
iklim koşullarında farklı iki yalıtım malzemesi kullanılarak optimum yalıtım kalınlığı, yapım kullanım
maliyeti yöntemi kullanılarak birim duvar alanı için 21 $ olarak bulunmuştur [6]. Çomaklı ve Yüksel
çalışmalarında soğuk iklim bölgesi koşullarında optimum yalıtım kalınlığını 0.085–0.107 m, birim duvar
alanı için enerji tasarrufunu 12.14 $ olarak bulmuşlardır [7]. Bilindiği üzere çevresel sorunlar ve enerji
fiyatlarının sürekli yükselmesi nedeni ile dış duvarlarda ısı yalıtımı uygulanması konusu giderek önem
kazanmaktadır. Optimum yalıtım kalınlığı, ısı yalıtım malzemesi ve enerji fiyatına, ısıtma ve soğutma
yüküne, ısıtma sisteminin verimliliğine, bina yaşam süresine ve ekonomik kriterlere (enflasyon ve faiz
oranı) bağlıdır.
Dış duvarların termofiziksel özellikleri, enerji korunumu ve iç mekan konforunun sağlanmasında
etkilidir. Enerji etkin bina tasarım kriterlerinin en önemlilerinden biri bina kabuğuna ısı yalıtımı
uygulanması ile elde edilen düşük ısı geçirgenlik katsayısıdır (U-değeri) [8]. Ancak ısı geçirgenlik
katsayısı yanı sıra bina kabuğunu oluşturan malzemelerin ısıl kütle özelliği de önemlidir. Bina
kabuğunun ısıl performansı, malzemenin ısıl özellikleri, sıralanışı, güneş enerjisi yutma kapasitesi ve
ısı geçirgenliği ile ilişkilidir. Bu bağlamda dış duvar kuruluşlarının zaman gecikmesi ve sönüm oranı
özelliklerinin dikkate alınması yararlıdır [9–11].
Bu çalışmada iç ve dış yüzeyinde ısı yalıtımı uygulanan betonarme, tuğla ve hafif beton malzemelerle
oluşturulan dış duvarların ısıl performansı araştırılmıştır. Bu amaçla 3 farklı dış duvar kuruluşu için,
farklı yakıt türleri kullanılarak, ısıtma derece-gün sayısı 3649 olan, TS 825’e göre 3. Bölgede yer alan
Eskişehir [12,13] (Rakım 800 m, Boylam 30°31' Doğu, Enlem 39°46' Kuzey), (Tablo 1) iklim
koşullarında optimum yalıtım kalınlıkları P 1 -P 2 metodu ile hesaplanmıştır. Isıtma dönemi Ekim-Nisan
ayları arasında olup, yakıt türü olarak kömür ve doğal gaz enerjisi dikkate alınmıştır. Söz konusu
yakıtların alt ısıl değerleri ve fiyatları, ısıtma sistemlerinin etkinliği Tablo 2’de verilmiştir [14–16].
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Tablo 1. Eskişehir İli İklimsel Verileri
Aylar
Aylık
ortalama
günlük
sıcaklık 0C
Aylık
ortalama
günlük
ışınım MJ
m-2 day-1
Maksimum
Sıcaklık
0
C
Minimum
Sıcaklık
0
C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yıllık
ortalama

0.8

1.2

4.6

10.2

15.2

18.7

21.5

21.4

16.9

12.0

7.0

2.4

10.9

4.48

6.73

9.12

12.53

15.61

17.83

18.38

16.91

13.12

8.99

5.58

3.52

11.07

3.8

5.8

10.7

171

22.0

25.8

28.9

29.2

25.1

20.1

13.1

6.4

17.3

-3.8

-3.4

-1.0

3.3

7.9

10.9

13.3

13.3

9.2

5.0

1.6

-1.3

4.6

Ayrıca duvar kuruluşunda yalıtım malzemesi konumunun (iç yüzey, dış yüzey) faz kayması ve sönüm
oranı üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Tablo 2. Hesaplarda Kullanılan Parametreler
Parametre
Isıtma-Derece-Gün
İç Sıcaklık
Yakıt
Alt ısıl değeri (H)
Isıtma sistem verimi (η)
Fiyat
Yalıtım Malzemesi
Ekspande
Polistiren
(EPSKarbon takv.)
Isıl iletkenlik
Yoğunluk
Fiyat
Faiz oranı i
Enflasyon oranı g
P1
Ekonomik analiz süresi (N)

Değer
DD =3649 oC gün
20 oC
Kömür
29.307 MJ/kg
0.60
0.372 $/kg

Doğalgaz
34.541 MJ/m3
0.93
0.445 $/m3

k =0.035 W/mK
ρ = 16 kg/m3
116.48 $/m3
% 7.37
% 7.85
9.501
10 yıl

2. DIŞ DUVAR KURULUŞU VE DUVAR MALZEMELERİ
Dış duvar kuruluşları strüktür içindeki işlevlerine bağlı olarak farklı malzeme ve katmanlardan oluşur.
Bu çalışmada, iç ve dış sıvaya sahip, betonarme, tuğla ve hafif beton malzemelerinden oluşan duvar
kuruluşları ele alınmıştır (Şekil 1, Tablo 3) [17–20]. Ayrıca yalıtım malzemesi olarak expande polistiren
(EPS-Karbon takviyeli) seçilmiş ve yalıtımın duvarın dış yüzeyinde ve iç yüzeyinde yer aldığı kabul
edilmiştir.
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İç sıva
Duvar
Dış sıva

Duvar 1
Betonarme

Duvar 3
Hafif Beton

Duvar 2
Tuğla

Şekil 1. Duvar Kuruluşları ve Malzemeleri
Tablo 3. Duvar Kuruluşu ve Malzemelerin Isıl Özellikleri
Duvar tipi
Duvar
1
Betonarme
Dış sıva
Betonarme
İç sıva
Duvar 2 - Tuğla
Dış sıva
Yatay delikli tuğla
İç sıva
Duvar 3 – Hafif
beton
Dış sıva
Hafif beton
İç sıva

Isıl direnç
R
(m2K/W)

Isı
iletim
katsayısı
k (W/mK)

Yoğunluk
ρ (kg/m3)

0.02
0.20
0.02

0.872
2.0000
0.698

1442
2400
1442

837
1060
837

0.3174

0.02
0.20
0.02

0.872
0.341
0.698

1442
768
1442

837
781
837

0.8039

0.02
0.20
0.02

0.872
0.381
0.698

1442
609
1442

837
840
837

0.7423

Kalınlık
(m)

Özgül ısı
c (J/kg K)

3. DIŞ DUVARLARDA ISITMA YÜKÜNÜN HESAPLANMASI
Binalarda ısı kayıpları, dış duvarlardan, pencerelerden, tavan/döşemelerden ve infiltrasyon yolu ile
gerçekleşir. Bu çalışmada sadece dış duvarlardan olan ısı kaybı dikkate alınmıştır. Dış duvarın birim
yüzeyinde meydana gelen yıllık ısı kaybı,

q A 86400  DD U

(J/m2yıl)

(1)

eşitliğiyle hesaplanır [6–21]. Burada, U toplam ısı geçirgenlik katsayısı, DD derece-gün sayısını
göstermektedir. Toplam ısı geçirgenlik katsayısı (U),
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(W/m2K)

(2)

eşitliği ile hesaplanır. R i ve R o iç ve dış yüzey ısı taşınım direncini, R w ise yalıtımsız duvarın ısı iletim
direncini ifade eder. Yalıtım katmanının ısı iletim direnci (R ins ) ise,

Rins  x / k

(m2K/W)

(3)

olarak hesaplanır. Burada, x yalıtım malzemesinin kalınlığını, k ise ısı iletim katsayısını vermektedir.
Dolayısı ile toplam ısı geçirgenlik katsayısı (U);

U  ( Rtw  x / k ) 1

(W/m2K)

(4)

şeklinde ifade edilir. Burada R tw , yalıtımsız duvarın toplam ısıl direncini ifade eder. Isıtma sisteminin
etkinliği ( )dikkate alındığında, ısıtma için harcanan yıllık enerji miktarı ise,

EA 

86400  DD
x

 Rtw   
k


(J/m2yıl)

(5)

eşitliğinden hesaplanır.
Hesaplarda kullanılan parametreler Tablo 2’de verilmiştir.

4. OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ HESAPLANMASI VE YILLIK ENERJİ TASARRUFU
Çalışmada optimum yalıtım kalınlığının hesaplanması için P 1 -P 2 metodu kullanılmıştır [21–23]. P 1 ,
kullanım ömrü süresince yakıt maliyetindeki kazancın, sistemin ilk kullanım yılında sağlanan yakıt
maliyetindeki kazanca oranıdır. P 1 parametresi

P1  (1  C i ) PWF ( N , i, d )

(-)

(6)

şeklinde tanımlanır. Burada i enflasyon oranı, d faiz oranı, C yatırımın gelir getirip getirmemesinin
ayıracı olup, sırasıyla 1 veya 0 değerlerini alır. Yatırım gelir getirmediği için C=0 alınmıştır. PWF ise
şimdiki değer faktörüdür. N ekonomik analiz süresi olup, hesaplamalarda 10 yıl olarak alınmıştır. P 2 ,
ek sermaye yatırımları nedeniyle kullanım ömrü süresince ödenecek giderlerin, yatırım giderine oranı
olup,

P2  D  M S (1  C i ) PWF ( N , i, d )  RV

(1  C i )
(1  d ) N

(-)

(7)

eşitliği ile tanımlanır. Burada M S ilk yıldaki sigorta, bakım gibi giderlerin, ilk yatırım giderine oranı, D
başlangıçta peşin olarak ödenen miktarın yatırım giderine oranı, R V ekonomik analiz periyodu
sonundaki hurda değerinin başlangıçtaki değere oranıdır. Bu çalışmada, vergi iadesi, bakım, sigorta
giderleri sıfır olarak alınmıştır. Yatırım giderlerinin tümü başlangıçta peşin ödendiğinden D = 1 olarak
alınmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada P 2 değeri 1’e eşittir. Şimdiki değer faktörü (PWF) ekonomik
kriterlere bağlı olarak aşağıdaki eşitlikler kullanılarak hesaplanır:
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(-)

(8)

($/m2)

(9)

($/m2 yıl)

(10)

Yalıtımın kalınlığı x olmak üzere birim yüzey alanı için yalıtım maliyeti,

C ins  C i  x
eşitliği ile, yıllık ısıtma maliyeti ise

Ch 

86400  DD  C f
x
( Rtw  )  H 
k

eşitliği ile hesaplanır. Burada, C f yakıtın birim fiyatı,
değeridir.

ısıtma sisteminin verimliliği, H yakıt alt ısıl

Yalıtılmış binanın toplam ısıtma maliyeti

C t  P1 C h  P2 C i x

($/m2)

(11)

eşitliği ile bulunur ve eşitlik 10 ve 11 kullanılarak yalıtılmış binanın toplam ısıtma maliyeti

Ct  P1

86400  DD  C f
x
( Rtw  )  H 
k

 P2 Ci x

($/m2)

(12)

şeklinde yazılabilir. Toplam maliyeti minimum yapacak yalıtım kalınlığı, optimum yalıtım kalınlığıdır.
Eşitlik 12’den optimum yalıtım kalınlığı
1/ 2

 86400 P1 C f DD k 

xopt  
P2 H Ci 



 k  Rtw

(m)

(13)

olarak elde edilir. Yalıtım maliyetinin geri ödeme süresi ise eşitlik 14 veya 15 kullanılarak hesaplanır.

 C P ( R 2 k  Rw x) H  (d  i ) 
ln 1  i 2 w

86400 DD C f


N
 1 i 

ln 
1
d



N

Ci P2 H  ( Rw2 k  Rw x ) (1  i )
86400 DD C f

eger i  d

(yıl)

(14)

eger i  d

(yıl)

(15)

Konfor ve Ekonomi Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1455 _______

5. DUVARDA ISI YALITIMI KONUMUNUN FAZ KAYMASI VE SÖNÜM ORANINA ETKİSİ
Sürekli değişen iklimsel koşullar etkisinde kalan dış duvarlar, ısıl kütle olarak ısıtma/soğutma yükünün
azaltılmasında rol oynarlar. Duvar malzemesinin özelliklerine bağlı olarak güneş enerjisinden ve iç
ortam ısısından depolama aracılığı ile kazanç sağlanarak, depolanan enerjinin iç mekana aktarılması
olanaklıdır. Dış duvarlarda opak ve saydam yüzeylerden elde edilen enerjinin belirlenmesinde
maksimum ısı kazancı ve zamanı önemlidir. Ayrıca duvarı oluşturan katmanların termofiziksel
özellikleri ve bu katmanların konumu, binanın ısıl performansının belirlenmesinde önemli
parametrelerdir. Bu bağlamda faz kayması ve sönüm oranı binanın ısıl enerji depolamasında
belirleyici rol oynar. Günlük sıcaklık değişimlerinin büyük olduğu bölgelerde, faz kayması ve sönüm
oranının belirlenmesi, enerji etkin bina tasarımında ısıtma yükünün azaltılması için önemlidir. Faz
kayması ve sönüm oranı, duvarı oluşturan malzeme özellikleri, kalınlığı ve duvar kuruluşundaki
konumuna bağlıdır [24–27].
Sönüm oranı (f); Duvar içinden zamana bağlı olarak ısı geçişi süresince, iç ve dış yüzeydeki sıcaklık
genliklerinin biri birine oranı olarak tanımlanır.

f

Twi (max)  Twi (min)

(-)

Two (max)  Two (min)

(16)

Burada T wi(max), T wi(min ), T wo(max), T wo(min ) duvarın iç ve dış yüzeyindeki maksimum ve minimum
sıcaklıklarıdır.
Faz kayması (  ) ise;

  tTwi (max)  tTwo (max)

(h)

(17)

eşitliği ile ifade edilir; burada; t Twi(max) t Two(max) iç ve dış yüzey sıcaklıklarının maksimum düzeye
ulaştıkları zamanı göstermektedir.
Yalıtımın duvar katmanı içindeki konumu, faz kaymasının maksimum, sönüm oranının ise minimum
olmasını sağlamalıdır. Bunun için bir boyutlu, zamana bağlı ısı iletim denklemi, sınır koşulları dikkate
alınarak sonlu farklar yöntemi ve açık yaklaşımla çözülmüştür. İncelemede duvar kuruluşunda ısı
iletiminin bir boyutlu ve zamana bağlı olduğu varsayılmıştır. Bu süreçte ısı iletim denklemi aşağıdaki
eşitlikle tanımlanır: [28–30].

(T / t )   ( 2T / x 2 )

(K/s)

(18)

Burada duvar içinde “t” anında ve “x” konumundaki sıcaklık T(x,t), α ise ısıl yayınım katsayısıdır. Çok
katmanlı duvarda, eşdeğer duvar özelliklerinin (ısı iletim katsayısı, ısıl enerji depolama kapasitesi)
hesaplanması Ek-I’de verilmiştir [31].
Enerji dengesi güneş ışınımı da dikkate alınarak oluşturulursa, duvar dış yüzeyinde (x=0) ısı akısı

qout (t ,0)   g I (t )  hout Tout (t )  T (t ,0)

(W/m2) (19)

şeklinde yazılır.
Burada I(t) duvar yüzeyine gelen güneş ışınımı, a g duvar dış yüzeyinin güneş ışınımını yutma
katsayısı, h out duvar dış yüzeyi ve dış ortam arasında ısı taşınım katsayısı, T out (t) dış ortam sıcaklığı,
T(t,0) duvar dış yüzey sıcaklığıdır.
Duvar iç yüzeyindeki ısı akısı,
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(W/m2)

(20)



eşitliği ile hesaplanır. Burada h in , iç ortam ve iç yüzey arasında ısı taşınım katsayısı, T in , iç ortam
sıcaklığı, T(t,L) duvar iç yüzey sıcaklığıdır.
Bu çalışmada 3 farklı duvar (betonarme, tuğla ve hafif beton) kuruluşunun günlük ısıl davranışları
incelenmiştir. Bir boyutlu, zamana bağlı ısı iletim denklemi, katmanların termofiziksel özellikleri ve sınır
koşulları da dikkate alınarak sonlu farklar yöntemi ve açık yaklaşımla çözülmüştür. M katmanlı birleşik
düzlem duvarda kararlılık kriteri sağlanacak şekilde düğüm noktaları oluşturulmuştur (Şekil 2). Enerji
korunumu uygulanarak, katmanların ara yüzeyi, her katmanın iç bölgesi, sınır koşulları da dikkate
alınarak iç ve dış yüzey için sonlu farklar denklemleri oluşturulmuştur [32–33].

Şekil 2. M Katmanlı Birleşik Düzlem Duvarda Düğüm Noktaları
Dış yüzeyde düğüm noktası (0) için:

T0p 1  T0p 1  2 Fo1 1  Bi1   2 Fo1 T1 p  2 Fo1 Bi1 TS
Burada

(K)

(21)

Fo1   1 t / x ve Bi1  hout x / k1 olup, eşdeğer çevre sıcaklığı T S aşağıda

tanımlanmıştır: [34].

TS  Tout (t )   g I (t ) / hout

(K)

(22)

(K)

(23)

(K)

(24)

(K)

(25)

(K) ve (K+1) katmanları arasındaki düğüm noktası (i) için:

Ti

p 1

(k K / x)Ti p1  (k K 1 / x) Ti p1  Ti p [ B  ( k K / x)  (k K 1 / x)]

B

Burada B  (  K C K x   K 1 C K 1 x ) / 2 t olarak tanımlanmıştır.
M katmanı içindeki düğüm noktaları (j) için

T jp 1  T jp 1  2 Fo M   Fo M T jp1  T jp1 
Burada Fo M   M t / x olarak tanımlanmıştır.
İç yüzeydeki düğüm noktası (N) için:

Tnp 1  Tnp 1  2 Fo N 1  Bi N   2 Fo N Tnp1  2 Fo N Bi N Tinp
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Burada Fo N   N t / x ve Bi N  hin x / k N olarak tanımlanmıştır.
Elde edilen sonlu farklar denklem takımı, Gauss Seidel iterasyon yöntemi kullanılarak çözülmüştür
[35-36]. Her katman için kararlılık kriteri sağlanacak şekilde düğüm noktaları arasındaki uzaklık ∆x =
0,01 m alınmıştır. Duvar kuruluşu içinde sıcaklık dağılımının saatlik değişimi, tüm düğüm noktaları için
yazılan sonlu farklar denklemlerinin açık yaklaşımla, eşzamanlı çözümüyle elde edilmiştir.
Çözümlemede duvar iç ve dış yüzeyindeki ısı taşınım katsayıları 8,141 W/m2K, 23,26 W/m2K, duvar
yüzeyinin güneş ışınımını yutuma katsayısı 0,6 alınmıştır [28].

SONUÇ
Enerji kayıpları artan yalıtım kalınlığına bağlı olarak azalır. Yalıtım uygulanması durumunda ısı yükü
ve yakıt maliyeti azalır. Optimum yalıtım kalınlığı, iklimsel koşullar, yalıtım malzemesinin özelliği ve
ekonomik parametrelere bağlıdır [7-37]. Yalıtım kalınlığına bağlı olarak, yalıtım ve yakıt maliyetleri ile
toplam maliyetin değişimi Eskişehir iklim koşullarında, yaygın olarak kullanılan doğalgaz dikkate
alınarak betonarme, tuğla ve hafif beton duvar kuruluşları için Şekil 3a,b,c de verilmiştir.

Maliyet ($/m2)
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Şekil. 3a.Betonarme Duvarda Isıtma Yalıtım ve Toplam Maliyetin Yalıtım Kalınlığı ile Değişimi Duvar 1
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Şekil. 3b. Tuğla Duvarda Isıtma, Yalıtım ve Toplam Maliyetin Yalıtım Kalınlığı ile Değişimi- Duvar 2
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Şekil. 3c.Hafif Beton Duvarda Isıtma Yalıtım ve Toplam Maliyetin Yalıtım Kalınlığı ile Değişimi Duvar 3
Farklı duvar tipleri için optimum yalıtım kalınlığı eşitlik 13 kullanılarak hesaplanmıştır. Farklı yakıt türü
ve duvar kuruluşları için sonuçlar Tablo 4’de görülmektedir. Optimum yalıtım kalınlığı betonarme duvar
kuruluşu için 0.1006 – 0.1269 m, tuğla duvar için 0.0835 – 0.1099 m ve hafif beton duvar için 0.0857 –
0.1120 m arasında bulunmuştur.
Tablo 4. Farklı Duvar Tipi ve Yakıt Türü İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı, Enerji Kazancı ve Geri Ödeme
Süresi
Optimum yalıtım kalınlığı –
EPS (Karbon takviyeli) (m)
Kömür
Doğal Gaz
Betonarme 0.1269
0.1006
Tuğla
0.1099
0.0835
Hafif beton 0.1120
0.0857
Duvar
Tipi

Enerji kazancı – EPS
(Karbon takviyeli) ($/m2 )
Kömür
Doğal Gaz
19.3322
12.3962
6.6089
4.0658
7.2975
4.5166

Geri ödeme süresi
EPS (Karbon takviyeli) (yıl)
Kömür
Doğal Gaz
0.8214
1.0147
2.0746
2.5612
1.9164
2.3661

P 1 parametresi gibi optimum yalıtım kalınlığı da faiz ve enflasyon oranları gibi ekonomik kriterlerden
etkilenir. Yakıt maliyetinin yüksek olması durumunda optimum yalıtım kalınlığının arttığı gözlenir. Dış
duvarlara optimum yalıtım kalınlığının uygulanması önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Enerji
tasarrufu dış duvar kuruluşunun ısıl özelliklerine, iklim koşullarına ve yakıt maliyetine bağlıdır. Enerji
tasarrufuna farklı yakıt türlerinin etkisi Şekil 4 a,b,c’de görülmektedir.
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Şekil 4a. Betonarme duvarda farklı yakıt türleri için yalıtım kalınlığının enerji tasarrufuna etkisi-Duvar 1
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Şekil 4b.Tuğla Duvarda Farklı Yakıt Türleri İçin Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufuna Etkisi Duvar 2
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Şekil 4c. Hafif Beton Duvarda Farklı Yakıt Türleri İçin Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufuna EtkisiDuvar 3
Dış duvarların optimum yalıtılması ile sağlanacak kazançlar, betonarme duvar için 12.396 – 19.332
$/m2, tuğla duvar için 4.066 – 6.609 $/m2 ve hafif beton duvar için 4.517 – 7.297 $/m2 olarak
bulunmuştur. Farklı duvar tipleri ve yakıt türleri için geri ödeme süreleri Tablo 4’de görülmektedir. Geri
ödeme süreleri betonarme duvar kuruluş için 0.821 – 1.015 yıl, tuğla duvar için 2.075 – 2.561 yıl, hafif
beton duvar kuruluşu için 1.916 – 2.366 yıl olarak hesaplanmıştır.
Duvar malzemelerinin termofiziksel özelliklerine bağlı olarak faz kayması ve sönüm oranı değerleri
Tablo 3 ve 5’de verilmiştir. Betonarme duvar kuruluşu (Duvar 1-dıştan yalıtım) için faz kayması ve
sönüm oranları sırasıyla 7.58 h, 0.0063 değerlerindedir. Eşdeğer ısı depolama kapasitesi ise yüksek
olup 1641.407 kJ/m3K) ve ısıl yayınım katsayısı 0.6858*10-7 m2/s ‘dir. Tuğla duvar (Duvar 2-dıştan
yalıtım) için faz kayması ve sönüm oranı değerleri sırasıyla 7.08 h ve 0.0133 olarak bulunmuştur.
Eşdeğer ısı depolama kapasitesi 524.981 kJ/m3K ve ısıl yayınım katsayısı ise 2.0372*10-7 m2/s olarak
hesaplanmıştır. Hafif beton duvar (Duvar 3 - dıştan yalıtım) kuruluşu için faz kayması ve sönüm oranı
değerleri sırasıyla 6.75 h ve 0.0155 değerleri arasında değişmektedir. Hafif beton duvar kuruluşunun
eşdeğer ısı depolama kapasitesi düşük olup 467.447 kJ/m3K, ısıl yayınım katsayısı ise (2.3032*10-7
m2/s) betonarme ve tuğla duvara göre yüksektir (Tablo 3-5). İçten yalıtımlı betonarme duvar kuruluşu
(Duvar 1) için faz kayması ve sönüm oranları sırasıyla 6.52 h, 0.0119; tuğla duvar kuruluşu (Duvar 2)
için 6.35 h ve 0.0144; hafif beton duvar kuruluşu (Duvar 3) için ise 5.92 h ve 0.0177 değerleri arasında
değişmektedir.
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Tablo 5. Faz Kayması Ve Sönüm Oranına Malzeme Özelliklerinin Etkisi
Duvar
tipi

Duvar 1
Betonarm
e
Duvar 2
Tuğla
Duvar 3
Hafif
Beton

Eşdeğer
ısı
iletim
katsayısı

Eşdeğer ısı
depolama
kapasitesi

Eşdeğer
ısıl
yayınım
katsayısı

Dıştan yalıtımlı
duvar

İçten yalıtımlı
duvar

k eq
(W/mK)

(ρ c) eq
(kJ/m3K)

α eq *10
(m2/s

Sönüm
oranı

Faz
kayması (h)

Sönüm
oranı

Faz
kayması
(h)

0.1126

1641.407

0.6858

0.0063

7.58 h

0.0119

6.52 h

0.1069

524.981

2.0372

0.0133

7.08 h

0.0144

6.35 h

0.1077

467.447

2.3032

0.0155

6.75 h

0.0177

5.92 h

7

TARTIŞMA
Bu çalışmada ısıtma yükünün yüksek olduğu Eskişehir ili iklimsel koşullarında 3 farklı dış duvar
kuruluşu için optimum yalıtım kalınlığı, yıllık enerji tasarrufu ve geri ödeme süresi hesaplanmış olup,
yalıtım malzemesi olarak EPS (karbon takviyeli) ve iki farklı yakıt türü ele alınmıştır. Hesaplarda P 1 -P 2
metodu kullanılmış ve ekonomik analiz süresi 10 yıl alınmıştır. Sonuç olarak, kullanılan yakıt türü ve
duvar kuruluşuna bağlı olarak, yalıtım kalınlığı 0.0835 – 0.1269 m, enerji tasarrufu 4.066 – 19.332
$/m2 ve 0.821 – 2.561 yıl arasında değişen geri ödeme süresi bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara
göre kömür kullanımında doğalgaza kıyasla daha fazla enerji tasarrufu görülmektedir. Bilindiği gibi
Eskişehir için yaygın olarak kullanılan yakıt türleri doğalgaz ve kömürdür.
Bina dış duvarlarının ısı depolama kapasitelerinin yorumlanmasında faz kayması ve sönüm oranı
önemli parametrelerdir. Çok katmanlı duvar kuruluşunda, her katmanın yeri ve kalınlığının, faz
kayması ve sönüm oranı üzerinde etkisi vardır. Çalışmada bir boyutlu, zamana bağlı ısı iletim
denklemi sonlu farklar yöntemi ile katmanların termofiziksel özellikleri de dikkate alınarak çözülmüştür.
Dıştan yalıtılmış duvar kuruluşunda faz kayması betonarme, tuğla ve hafif beton için sırası ile 7.58 h,
7.08 h ve 6.75 h, içten yalıtılmış duvar kuruluşunda ise 6.52 h, 6.35 h ve 5.92 h olarak bulunmuştur.
Sönüm oranı ise dıştan yalıtımlı duvarda sırası ile 0.0063, 0.0133 ve 0.0155 ve içten yalıtımlı duvar
kuruluşlarında 0.019, 0.0144 ve 0.0177 aralığında hesaplanmıştır. Isıl kütlenin etkin olarak
kullanılabilmesi için ısı yalıtımının duvar dış yüzeyinde konumlanması gereği tespit edilmekle beraber,
yoğunluğu yüksek olan betonarme duvar her iki yalıtım yerleşimi (dış-iç) için gerek faz kayması
gerekse sönüm oranı açısından en uygun değerleri vermiştir.
Duvarın ısı depolama kapasitesinin yüksek olması, faz kaymasını arttırır, sönüm oranını ise küçültür.
Faz kaymasının büyük, sönüm oranının küçük değerlerde olması, iç mekan konforu açısından istenen
bir durumdur. Diğer yandan ısı yayınım katsayısının yüksek olması faz kaymasının küçülmesine,
sönüm oranının ise artmasına neden olur. Gerek iç mekan konforunun sağlanması gerekse enerji
etkin bina tasarımında katmanların türü, kalınlığı, konumu, termofiziksel özellikleri, faz kayması ve
sönüm oranı dikkate alınması gereken önemli parametrelerdir.
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Ek-I
Isı depolama kapasitesi olarak isimlendirilen, özgül ısı ve yoğunluk çarpımı, malzemenin ısıl enerji
depolama yeteneğinin ölçütüdür. Çok katmanlı duvarın eşdeğer ısı depolama kapasitesi aşağıdaki
eşitlik kullanılarak hesaplanır: [30]
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Çok katmanlı duvarın eşdeğer ısı iletim katsayısı aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır:
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Isıl yayınım katsayısı, malzemenin ısı iletkenliğinin ısı kapasitesine oranını veren önemli bir özelliktir.
Çok katmanlı duvarın eşdeğer ısıl yayınım katsayısı

 eq 

k eq

 c 

p eq

denklemi ile tanımlanır.

SEMBOLLER
Bi
C
Ci

Biot sayısı (-)
yatırımın gelir getirme ayıracı (-)
yalıtım malzemesi maliyeti $/m3
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Cf
yakıt maliyeti ($/kg, $/m3)
yıllık ısıtma maliyeti ($/m2)
Ch
yalıtım maliyeti ($/m2)
C ins
yalıtılmış binanın toplam ısıtma maliyeti ($/m2)
Ct
D
ilk yatırımın giderinin başlangıçta peşin ödenen oranı (-)
d
faiz oranı (-)
DD
derece-gün sayısı (oC-gün)
yıllık ısıtma enerjisi (J/m2 yıl)
EA
f
sönüm oranı (-)
Fo
Fourier sayısı (-)
H
yakıt tipine bağlı olarak alt ısıl değer (J/kg, J/m3)
h
ısı taşınım katsayısı (W/m2 K)
i
enflasyon oranı (-)
k
ısı iletim katsayısı (W/mK)
ilk yıldaki sigorta, bakım gibi giderlerin, yatırım giderine oranı (-)
MS
N
ekonomik analiz süresi (yıl)
kullanım ömrü süresince yakıt maliyetindeki kazancın, sistemin ilk kullanım yılında sağlanan
P1
yakıt maliyetindeki kazanca oranı (-)
ek sermaye yatırımları nedeniyle kullanım ömrü süresince ödenecek giderlerin, yatırım
P2
giderine oranı (-)
PWF şimdiki değer faktörü (-)
R
ısıl direnç (m2 K/W)
iç yüzey ısı taşınım direnci (m2 K/W)
Ri
yalıtım ısıl direnci (m2 K/W)
R ins
dış yüzey ısı taşınım direnci (m2 K/W)
Ro
yalıtımsız duvarın ısı iletim direnci (m2 K/W)
Rw
yalıtımsız duvarın toplam ısıl direnci (m2 K/W)
R tw
ekonomik analiz periyodu sonundaki hurda değerinin başlangıçtaki değere oranı (-)
RV
T
sıcaklık (°C)
t
zaman (s)
ısı kaybı (J/m2 yıl)
qA
q
ısı akısı (W/m2)
U
toplam ısı geçirgenlik katsayısı (W/m2K)
x
kalınlık (m), kartezyen koordinat (-)
optimum yalıtım kalınlığı (m)
x opt
α
ısıl yayınım katsayısı (m2/s)
yutma katsayısı (-)
αg

faz kayması (h)

ısıtma sisteminin etkinliği (-)

yoğunluk (kg/m3)
Δx
düğüm noktaları arası uzaklık (m)
Δt
zaman aralığı (s)

İNDİSLER
A
eq
f
i
ins
o
opt
t
w

yıllık
eşdeğer
yakıt
iç
yalıtım
dış
optimum
toplam
duvar malzemesi
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ISIL KONFOR VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
İlhan Tekin ÖZTÜRK

ÖZET
Bu çalışmada binalarda yalıtımın ısıl konfora ve enerji verimliliğine etkisi incelenmiştir. Binaların ısı
kaybeden ve kazanan yüzeylerinden en önemli kısımları olan pencereler ve duvarlardaki değişik
yalıtım durumlarında ve dış hesap sıcaklıklarındaki ısı kaybı ve konfor için gerekli olan iç yüzey
sıcaklıkları elde edilerek sonuçları irdelenmiştir. Yalıtımın iç yüzeylerdeki yoğuşmayı önlemedeki
etkinliği incelenmiştir. Ayrıca yalıtım dışında binalarda kullanılabilecek alternatif enerji kullanım
durumları ve enerji tasarruf yöntemleri detaylı incelenerek binalarda tüketilen enerjilerin azaltılma
yolları değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yalıtım, Isıl konfor, Enerji verimliliği

ABSRACT
In this study, the effect of thermal insulation was evaluated on thermal comfort and energy efficiency in
buildings, the most important parts of buildings respect to heat loss and gain that windows and walls
were considered as energy saving and thermal comfort potential. For different insulation thickness of
wall and window types the heat loss and inside wall and window surface temperatures were calculated
with different outside temperatures and results were evaluated. The effectiveness of insulation was
obtained to prevent surface condensing on buildings. Beside thermal insulation, the alternative energy
resource and energy recovery systems were examined for reducing energy consumption of buildings.
Key words: Insulation, Thermal comfort, Energy efficiency

1.GİRİŞ
Isıl konfor için sıcaklık ve nem aralığı ayrıca bir hava akış hızı olduğu bilinmektedir. İç konfor
şartlarının belirlenmesinde, dış tasarım şartları da göz önünde bulundurulduğunda farkların minimum
olduğu şartlara yaklaşmak ayrıca iç konfor ortamıyla dış ortam arasındaki ısıl dirençleri maksimum
yapmak, konfor ortamını daha rahat ve kısa sürede oluşturmaktadır. Bununla birlikte konfor ortamında
sistem rejime girdikten sonra gerekli ayarları kolaylaştırmakla beraber aynı ısıl konforu temin etmek
için daha az enerji tüketmektedir. Bu ısıl dirençleri yapının dış ortamla temasta bulunan pencere,
duvar ve diğer tüm ısı kazanan ve kaybeden yüzeylerinde maksimum yapmak yapı tasarım
aşamasında dikkat edilecek husustur. Özellikle binaların ısıl direncinin en düşük olduğu kısımlarda bu
husus daha da önem kazanmaktadır.
İkinci aşama ise sistem seçimi; yani konfor şartları belirlenmiş konfor ortamı için tespit edilen yüklerin
karşılanması için enerji tasarrufu tedbirlerini de içeren sistemlerin seçilmesi ve uygulamalarının
yapılmasıdır. Sistem seçimlerinde uygunluk aranabilir ve sınırlar bizi zorlayabilir veya özel tercihler
yapılabilir fakat enerji tasarrufu uygulamaları hemen hemen tüm sistemlere uygulanabilir.
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Isıl konforu oluşturulacak sistemlerinin enerji kullanım verimlerini yükseltmek için; yalıtımın üzerine
temelde iki yol takip edilebilir. Birincisi sistemde kullanılacak yükleri potansiyeli bulunan yerlerde doğal
soğutma, buharlaştırmalı soğutma yöntemini, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını (güneş,
jeotermal vs), varsa atık ısıların kullanılmasını ve düşük sıcaklı kaynakların enerjisini kullanılabilir
duruma getirecek ısı pompası uygulamalarını sisteme dahil etmek gerekecektir. Bu potansiyelleri
mümkün olduğu kadar kullandıktan sonra sistemde konforu temin etmek için gerekli enerji miktarı
olabildiğince azaltıldıktan sonra kalan enerji miktarı alışılmış kaynaklardan karşılanacaktır. İkinci yol
ise konfor mahallerinden dışarı ekzost edilen veya atılan hatların enerjilerinin geri kazanılarak sistemin
enerji tüketimini olabildiğince azaltılması yoludur. Bu ikinci yol özellikle mahal ısıtıcı ve soğutucuları
yardımıyla doğrudan yapılan ısıtma ve soğutma dışındaki iklimlendirme (hava yardımıyla
şartlandırmanın yapıldığı) tesislerde ve resirkülasyonun az olduğu sistemlerde daha da önem
kazanmaktadır.
Bu çalışmada binalarda kullanılan değişik ısıl dirençli camların ve yalıtım kalınlıklarındaki dış beton
duvarların veya kolon ve kirişlerin kış çalışması durumunda ısı kayıplarının değişimi ile ısıl konforu için
katkıları ayrıca konutların enerji tüketimini azaltabilecek yöntemler detaylı incelenecektir.

2. KONUTLARDA ISI YALITIMININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE VE KONFORA ETKİSİ
Konutlarda enerji tasarrufunun birinci altın kuralı dış yükleri azaltacak tedbirlerin binanın tasarım
aşamasında ortaya konulması ve uygulama esaslarının belirlenmesidir. Bir binanın ısı kaybının ve
kazancının en yüksek olduğu yerlerin başında binanın büyüklüğüne ve kullanım amacına bağlı
olmakla beraber dış duvarlar, dış cephede yer alan perde beton duvarlar, kolonlar, kirişler, dış pencere
ve dış kapılar ile çatılardır. Tüm bu yüzeylerde ısıl dirençler olabildiğince yüksek tutularak bu ısı kaybı
ve kazançları epeyce azaltılabilir.
İç mekânlarda sağlıklı bir konfor oluşturmanın en önemli parametrelerden birisi dış duvar ve pencere
iç yüzey sıcaklıklarının belirli değerlerde korunabilmesidir [1,2]. Yalıtılmamış binalarda iç ortamda
konfor için gerekli sıcaklığın temin edilmesine rağmen, insan bedeni ile duvar ve cam yüzeyleri
arasında ışıma ile olan ısı alış verişinden dolayı ve bu ısı geçişi kontrol edilemeyecek düzeye
ulaşabilir. Bu durumda kışın üşüme hissi yazında serinlenmeme hissi engellenememektedir ve bu
etkilerden dolayı gerçekte ısıl konfor yakalanamamaktadır.
2.1. Yalıtımlı Camların ve Beton Donatılı Dış Cephelerde Isı Yalıtımının Enerji Verimliliğine Etkisi
Son yıllarda dünyada yaşanan iklim değişikliklerinin temel nedeni dünya nüfusunun hızla artması,
teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızla gelişmesi, enerjinin tasarruflu kullanılmaması ve bunların
sonucu enerji kullanma talebinin hızla büyümesi ve bu enerji talebinin çok büyük kısmının halen fosil
kökenli kaynaklardan karşılanmasıdır [3]. Yalıtımla ilgili olan kısmı ise konutların ısıtılması,
soğutulması ve bunlarla ilgili tesisatların da ayrıca endüstriyel tesisat ile endüstride kullanılan sıcak ve
soğuk yüzeylere sahip cihazların yüzeyleri için tüketilen enerjinin azaltılması hususudur. Enerji
fiyatlarının yükselmesi sonucu enerji tüketimleri yalıtımla sınırlandırılmamış konutlarda yakıt maliyetleri
yükseldiği için bu maliyetleri karşılayamayanların eski yöntemlerle ısıtma yapmaya yönelmesi veya
eski yöntemlerle ısınanlar da mevcut durumlarını koruduğu gözlemlenmektedir. Tüm bunların sonucu
bina içinde düzensiz ısıtma yapılmakta, baca sızıntıları sonucu karbonmonoksit zehirlenmeleri ve
kalitesiz yakıt kullanılması sonucu çevreye baca gazı veya diğer atıklardan dolayı çevre kirlenmesi
had safhalara ulaşabilmektedir. Bu durumda insanların yaşadığı mekânları konforsuz kılmakla beraber
sağlığını da ciddi şekilde tehdit etmektedir.
Karbon esaslı olan fosil yakıtların kullanılması sonucu atmosfere salınan karbondioksit gazının
atmosferde bulunması gereken doğal sınırlarının üzerine çıkması sonucu yarattığı sera etkisinden
dolayı buzullar erimekte ve iklim değişikleri oluşmaktadır [3]. Bu iklim değişiklikleri sonucu yazın
anormal yüksek sıcaklıklar, aşırı yağmurlar ve şiddetli kasırgalar oluşmaktadır. Bu etkilerin sonucu
olarak kuraklık, içme suyu sıkıntısının baş göstermesi, sel baskınları ve diğer felaketler sıralanabilir.
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Dünya enerji tüketiminin yaklaşık % 30’u konutlarda tüketilmektedir ve bu enerjinin yaklaşık % 70’i
konutların ısıtılması ve soğutulmasına harcanmaktadır. Diğer taraftan endüstriyel tesislerdeki yalıtım
da göz önünde bulundurulursa, yaşanılabilir bir dünyaya için bu karbondioksit salımı azaltılmasında
yalıtımın önemi açık bir şekilde görülmektedir.
Yalıtılmamış veya kısmen yalıtılmış binaların duvarlarında ve pencere ve kapılarında gerekli
standartlar çerçevesinde veya üzerinde yalıtım yapıldığında bu tesislerde yapılan enerji tasarrufuna
karşılık ne kadar yakıt tasarrufu yapılabileceği ısıtma ve soğutma durumu için aşağıdaki
denklemlerden elde edilebilir.
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Yalıtım yapılırken sisteme bir miktar ilave yatırım maliyeti olmasına karşın, elde edilen enerji tasarrufu
ile çevre ve iklim değişikliğinin etkisinin azaltılması yönünde yapılan katkılar önemli kazançlar olarak
karşımıza çıkmaktadır [6,7]. Çevreye olan katkısının bedelini şimdiki veriler ile değerlendirmek oldukça
zor fakat enerji tasarrufu sonucu elde edilen kazanç yalıtımın yapıldığı iklim bölgesine, kullanılan
yakıtın birim fiyatına ve uygulanan yalıtım kalınlığına bağlı olmakla beraber genelde yalıtım için
yapılan yatırım kendisini kısa bir sürede geri ödemektedir. Ayrıca yapılan yalıtım sonucu konutlarda
düşük sıcaklıklı ısıtma ve yüksek sıcaklıkta soğutma imkânı yaratılması ile yoğuşmalı cihazların,
alternatif enerji kaynaklarının daha düşük kapasitelerde ve yaygın kullanılmasına imkân sunmasından
dolayı karbondioksit salımı azaltılmasına ve yeşil veya sıfır karbondioksit salımlı konut üretilmesine
önemli katkı sağlamaktadır ve geçişi de hızlandırmaktadır. Bina dış cephelerinde yer alan kolon, kiriş,
donatılı beton duvar ve pencereler ile kapılar binaların ısıl direnci en zayıf kısımlarıdır. Özellikle
radyatörlü ısıtmada radyatör arkaları ve altında radyatör bulunan pencerelerin alt kısmındaki
sıcaklıklar pratikte mahal sıcaklıklarından daha yüksek değerlerdedir. Isı kaybı bakımından bu
yüzeyler diğer kısımlardan daha dikkatli davranılması gereken yerlerdir.
2.1.1 Binalarda Kullanılan Camların Enerji Verimliliğine Etkisi
Binalarda kullanılan cam pencere ve kapıların özelliklerine bağlı olarak kışın ve yazın önemli
miktarlarda enerji tasarrufu yapmak mümkün olabilmektedir. Özellikle nitelikli cam olarak kullanılan
camlar iki veya üç ya da daha fazla katmanlı, değişik kalınlıklarda ve arasına değişik gaz dolgusu
yapılarak üretilmektedir. Ayrıca pencere ve kapıların açılıp kapanan kısımlarının ve denizlik, söve vb.
gibi bina üzerine pencere ve kapıların çerçevelerinin yerleştirilme durumlarında hem ısıl köprü ve hem
de sızdırmazlık anlamında gerekli tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması sonucunda bu tasarruf daha
da yüksek olmaktadır. Binalarda yine yaz uygulamalarında kaplamalı camların kullanılması
durumunda doğrudan içeriye ulaşacak güneş enerjisi miktarı oldukça azaltılabilmektedir. Kaplamalı
camlarla birlikte uygun gölgeliklerin kullanılması güneşten doğrudan ve yansıyarak gelen ışımayı
azaltması sonucu önemli miktarlarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir ve iç konforun teminini de
kolaylaştırmaktadır. Aşağıda tabloda belirtilen özelliklerdeki camların binalarda kullanılması
durumunda birim yüzeyden kaybolan ısı miktarları ve iç cam yüzey sıcaklıkları değişik dış iklim
koşullarında incelenecektir.
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Tablo 1: Örnek seçilen camların boyutları, ışınım yayma oranları ve toplam ısı geçiş sayıları [5]
Cam Kodu

Açıklama

Cam ve Hava
Tabakası
Kalınlıkları (mm)

NC
ÇC–6
ÇC–9
ÇC–15
ÜC–12

Normal tek cam
Tek kaplamalı çift cam
Tek kaplamalı çift cam
Tek kaplamalı çift cam
İki kaplamalı üçlü cam

4
4–6–4
4–9–4
4–15–4
4–12–4–12-4

Işınım
Yayma
Oranı
(ε)
0,89
≤ 0,2
≤ 0,2
≤ 0,2
≤ 0,2

Isı Geçiş
Katsayısı
2
U (W/m K)
5,7
2,7
2,3
1,8
1,2

Camın birim yüzeyinden kaybolan ısı miktarı aşağıda belirtilen denklem yardımıyla hesaplanmıştır.
.

q  U (ti  tdhs )

(4)

Pencerelerden geçen ısı miktarının hesabında yüzeyin büyük miktarını cam oluşturduğu için ısı
köprüsüz ve yalıtımlı çerçeve uygulamalarında camın toplam ısı geçiş katsayısı pencere için yaklaşık
olarak aynı kabul edilebilir. Camlardan kaybolan ısı miktarlarının hesabında iç ortam sıcaklığı ortalama
20 oC sabit alınmıştır. Dış hesap sıcaklığı (t dhs ) için ülkemizini dört değişik bölgesi için ilgili sıcaklıklar
esas alınmıştır [1,4,7]. Tablo 1’de verilen camlar için birim yüzeyden kaybolan ısı miktarları Şekil 1’de
görülmektedir.

Şekil 1: Değişik Özellilerde Kullanılan Camların, Değişik Dış Hesap Sıcaklıklarında Isı Kaybının
Değişimi
Şekil 1’den görüleceği gibi ısıl direnci yüksek olan camların ısı kayıpları artan dış hesap sıcaklığı ile
azalmakta ve normal tek camın ısı kayıpları açık bir ara ile diğerlerinden yüksek değerdedir. En kötü
durum ile iyi durum arasında yaklaşık 5 kat bir fark gözükmektedir. Özelikle günümüzde iyi yalıtılmış
diye adlandıracağımız camların ısıl dirençleri iyi yalıtılmış duvara göre halen çok kötü durumdadır ve
daha düşük ısıl dirençli camların geliştirilmesi gerektiği açıktır.
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2.1.2 Binaların Beton Dış Yüzeylerinde Kullanılan Isı Yalıtımının Enerji Verimliliğine Etkisi
Bu kısımda binalarda sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemi (mantolama) kullanılmak suretiyle beton dış
yüzeylerde değişik dış hesap sıcaklıklarında ve değişik yalıtım kalınlıklarında ısı kaybı değişimi örnek
(Şekil 2’de belirtilen duvar örneği için) uygulama üzerinde incelenecektir. Bu örnek uygulama için birim
yüzeyden kaybolan ısının değişimi Şekil 3’de verilmiştir. Duvarla ilgili ısı geçişinde esas alınan iç
ortam sıcaklığı ortalama 20 oC kabul edilmiş ve kullanılan duvar bileşenleri, kalınlıkları ve ısı iletim
katsayılar Tablo 2’de verilmiştir. Ayrıca hesaplamalarda iç ve dış ortamdaki ısı taşınım katsayıları
(ışıma dahil) 8,2 ve 23,3 (W/m2 K) olarak alınmıştır [8].

Şekil 2. Değişik Yalıtım Kalınlıklarında Sıvalı Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi Kullanılan Dış Duvar
Örneği
Tablo 2: Değişik yalıtım kalınlıklarında sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemi kullanılan ve içinde donatılı
beton veya tuğla bulunan dış duvarlarla ilgili detaylar
Duvar
Bileşeni
sembolü
a
b beton
b tuğla
c
d

Malzeme
Cinsi
İç sıva
Donatılı
beton
duvar
Delikli
tuğla
Yalıtım
(mineral
yün)
Dış sıva

Kalınlık
X (cm)
2,0

Isı İletim
Katsayısı
λ(W/mK)
0,870

20,0

2,100

19,0

0,450

X

0,040

1,5

1,400

Duvardan geçen ısı miktar hesabı (5) numaralı denklem yardımıyla yapılmıştır.
.
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Şekil 3’den görüldüğü gibi her hangi bir dış hesap sıcaklığında veya iklim bölgesinde yalıtılmamış
durumda seçilen beton duvar için ısı kaybı maksimum olarak belirli bir değerde gerçekleşmekte ve
yalıtım kalınlığı artınca ısı kaybı hızlı bir şekilde azalmaktadır. Özellikle 10 cm yalıtım kalınlığına kadar
yalıtımın çok tesirli olduğu görülmektedir. Yalıtılmamış duruma göre -12 oC dış hesap sıcaklığında ısı
kaybı 12 cm yalıtım kalınlığında yaklaşık % 90’a kadar azaltılabilmektedir. Dış hesap sıcaklığı
azaldıkça kaybolan ısı miktarının daha da arttığını ve düşük dış hesap sıcaklıklarında daha yüksek
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yalıtım kalınlıklarının konutlarda ısı kaybını azaltmak için tercih edilmesi gerektiği açıkça
görülmektedir. TS 825 Yalıtım standardına göre yapılan hesaplamalarda da bu sonucu görmek
mümkündür [7].

Şekil 3. Değişik dış ortam sıcaklıklarında yalıtım kalınlığı ile beton duvardan kaybolan ısı miktarının
değişimi
Sıvalı dış cephe yalıtım sistemi kullanılan beton duvar ile aynı sistemde beton duvar yerine 19 cm
delikli tuğla kullanılması durumunda -12 oC dış hesap sıcaklığında yalıtımsız ve değişik yalıtım
kalınlıklarında mineral yünle yalıtılması durumunda birim yüzeyden kaybolan ısı miktarının değişimi
Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Sıvalı Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi Kullanılan Beton Duvar ile Aynı Sistemde Beton Duvar
Yerine 19 cm Delikli Tuğla Kullanılması Durumunda ve - 12 Oc Dış Hesap Sıcaklığında Duvardan
Kaybolan Isı Miktarının Yalıtım Kalınlığı ile Değişiminin Karşılaştırması
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Şekil 4’den görüleceği gibi -12 oC dış hesap sıcaklığında yalıtımsız durumda beton bulunan duvarda
ısı kaybı tuğla bulunan duvara göre 2,1, yalıtımlı durumlarda ise 3 cm mineral yün yalıtım bulunması
durumunda 1,3 ve 10 cm yalıtım bulunması durumunda 1,12 kat daha yüksektir. Dış duvarlarda farklı
özelliklerde duvar bulunması durumunda örnekte incelendiği gibi bu duvarlar arasında ısıl karakter
farklılığını ortadan kaldırmak için mümkün olduğu kadar yüksek yalıtım kalınlıkları uygulanmalıdır.
2.2. Yalıtım Yardımıyla İç Ortamdaki Konforun Kolay Temin Edilmesi
İç mekânlarda sağlıklı bir konfor oluşturmanın en önemli parametrelerden birisi iç duvar ve pencere iç
yüzey sıcaklıklarının belirli değerlerde korunabilmesidir [1,2]. Yalıtılmamış binalarda iç ortamda konfor
için gerekli sıcaklığın temin edilmesine rağmen, insan bedeni ile duvar ve cam yüzeyleri arasında
ışıma ile olan ısı alış verişinden dolayı ve bu ısı geçişi kontrol edilemeyecek bir düzeyde gerçekleştiği
zaman kışın üşüme hissi yazında serinlenmeme hissi engellenememektedir. Bu etkilerden dolayı
gerçekte ısıl konfor yakalanamamaktadır. Ayrıca ışıma etkisinden bozulan termal konforu düzeltmek
için iç konfor sıcaklığı düzeltilmeye çalışıldığında da sistemlerin enerji tüketimleri daha da artmaktadır.
Vücutta üretilen (Q M ) toplam metabolizma ısısının bir kısmı çevreye karşı (W) kas işine dönüşebilir. Bu
şekilde vücutta üretilen ısının kalan kısmı ya depolanarak (Q d ) vücut sıcaklığının artmasına neden olur
ya da deri yüzeyinden veya solunum yoluyla çevreye geçer. Vücuttan çevreye ısı değişik şekillerde
geçebilir. Bu durumu ifade eden eşitlik aşağıdaki gibi yazılabilir [1,2].
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Bilindiği gibi ışıma ile ısı geçişi sıcaklığın dördüncü kuvvetinin fonksiyonu olduğu için vücutla etrafını
çevreleyen yüzeyler arasında görme faktörüne bağlı olarak sıcaklık farkı yükseldikçe bahsedilen
denklemde ışıma ile ısı geçişinin etkinliği artmaktadır. Diğer bir deyişle yüzeyler arasındaki sıcaklık
farkının büyümesi ile (6) nolu denklemdeki ışıma ile geçen ısı görme faktörüne de bağlı olarak en fazla
etkilenen kısım olacaktır.
Kış aylarında özellikle düşük sıcaklığa sahip yüzeylere yakın bulunma ve sürekli buralarda kalma
durumunda soğuk algınlığı ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Yalıtılmamış bir binanın iç duvar yüzey
sıcaklığı duvarda kullanılan malzemeye bağlı olmakla beraber ısıtma ve soğutma tesisatında tercih
edilen sisteme de bağlıdır.
Cam ve daha önceki bölümde örnek alınan duvar için değişik dış hava sıcaklıklarında yalıtım kalınlığı
ile iç ortam ve iç yüzey arasında oluşan sıcaklık farkı (4) ve (5) numaralı denklem kullanılarak
aşağıdaki bağıntı yardımıyla hesaplanabilir [4, 6, 7, 9].
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i

Konutlarda pencere iç yüzeylerinde ısı taşınım katsayısı 11,2 (W/m2K) alınmıştır [8].
Şekil 5’den görüldüğü gibi camlarda ısıl direncin artması ile birlikte yüzey sıcaklık farkı da hızlı bir
şekilde azalmaktadır. Klasik normal tek camda sıcaklık farkının diğer hava dolgulu çift ve üçlü cama
nazaran çok yüksek değerlerde olduğu görülmektedir. Belirtilen iklim bölgelerinde konfor bakımından
normal tek camın kullanılmasının uygun olmadığı ve düşük sıcaklıklı iklim bölgelerinde ise hava
boşluğunun yüksek olduğu çift cam ve iki hava boşluklu üçlü camın kullanılması gerektiği açıkça
görülmektedir. Yine konfor için özellikle düşük dış hava sıcaklıklarında tabloda belirtilen camların bile
yetersiz kaldığı ve daha ısıl dirençli camların geliştirilmesi gerekliliği açıkça görülmektedir.
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Şekil: 5 Değişik Özelliklerdeki Camlar İçin İç Ortam (20 Oc) ve Cam İç Yüzeyi Sıcaklıkları Farkının Dış
Hesap Sıcaklığı ile Değişimi

Şekil 6. Değişik Dış Ortam Sıcaklıklarına Göre İç Ortam (20 Oc) ve Beton Bulunan Duvar İçin İç Yüzey
Sıcaklıkları Farkının Yalıtım Kalınlığı ile Değişimi
Şekil 6’dan görüldüğü gibi yalıtım kalınlığının artması sonucu iç ortam ile duvar yüzey sıcaklığı
arasındaki fark azalmakta ve bu fark aynı yalıtım kalınlığında azalan dış sıcaklıkla artmaktadır. Bu
sıcaklık farkı duvarlarda 1,5 oC’nin üzerine çıktığında iç ortamdaki konfor ortamı bozulmakta ve
insanlarda üşüme hissi ciddi şekilde baş göstermektedir. Yine şekilden görüleceği gibi örnek duvar için
-3 oC dış sıcaklıkta konfor bakımından yaklaşık 8 cm yalıtım kalınlığı yeterli olurken, -12 oC için 12 cm
yalıtım kalınlığı gerekmektedir. Daha düşük dış hesap sıcaklıklarında ise 12 cm’den daha büyük
yalıtım kalınlıklarının gerektiği Şekil 6’dan görülmektedir.
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Şekil 7. Sıvalı Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemli Beton Duvar ile Aynı Sistemde Beton Duvar Yerine 19
cm Delikli Tuğla Kullanılması Durumunda ve - 12 Oc Dış Hesap Sıcaklığında İç Ortam (20 Oc) ile Dış
Duvar İç Yüzey Sıcaklıkları Farkının Yalıtım Kalınlığı ile Değişiminin Karşılaştırılması
Şekil 7’den görüleceği gibi ısıl karakteri farklı dış duvarların iç yüzeylerinde sıcaklıklar farklı değerler
almakta ve direnci düşük olan yüzeylerde yoğuşma için uygun zeminler oluşmaktadır. Şu anda
binalarda yeterli yalıtım bulunmadığında karşılaşılan en önemli problem budur. Dış hesap sıcaklığı -12
o
C için sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemi bulunan betonlu duvar yüzeyleri ile tuğla duvarlı yüzeyler
arasındaki sıcaklık farkı 7 oC civarında olup, sırasıyla 3 cm ve 10 cm yalıtımlı durumda bu fark 0,9 ve
0,13 oC’ye kadar azalmaktadır. Buradan da görüleceği gibi iki farklı malzeme kullanılan yüzeylerde
uygun yalıtım kalınlıkları kullanılmazsa konfor açısından da sıkıntılar yaşanabileceği görülmektedir.
Yalıtılmamış binalarda (bu çalışmada incelenen durumlarda) kış için iç ortamda istenen konfor
sıcaklığı ile o konfor ortamını çevreleyen iç yüzey sıcaklıkları arasında dış sıcaklığa ve şartlara bağlı
olarak camlarda yaklaşık 23 oC’ye kadar ve beton dış duvarlarda da 19,5 oC’ye kadar sıcaklık farkı
oluşabilmektedir. Yalıtılmış binalarda bu fark, yalıtım durumuna, dış ortam sıcaklığına, iç konfor
sıcaklığına bağlı olarak değişmekle beraber yalıtımsız duvarlara göre önemli ölçüde azaltılabilmekte
ve beton bulunan dış duvarlarda yaklaşık 0.85 oC sıcaklığına kadar düşürülebilmektedir. Camlarda ise
(örnek alınan cam tipleri için) bu sıcaklık farkı 2,5 oC’ye kadar azaltılabilmektedir. Sıcaklık farkının
azaltılması ile iç ortamdaki konfor beklentisinde olanların üşüme ve sıcaktan bunalma hissini ortadan
kaldırmakta, vücut bu etki için ilave savunma mekanizması oluşturmamaktadır.
2.3. Yalıtım Yardımıyla İç Ortamdaki Yoğuşmanın Önlenmesi
Isıl direnci yüksek camların ve duvarlarda yalıtımın kullanılması sonucu binalarda konforu etkileyen
diğer bir problem olan terleme veya yoğuşma problemi de önemli ölçüde önlenebilmektedir. Yalıtım iç
yüzeylerdeki sıcaklıkları yükselttiği için havanın bağıl nemine bağlı olan çiğ noktası sıcaklıklarının
üzerine kolaylıkla çıkılabilmektedir. Seçilen camların ve kullanılan yalıtımın değişik iç ortam sıcaklıkları
ve bağıl nem durumları için yeterli olup olmadıkları aşağıda belirtilen diyagram yardımıyla belirlenebilir.
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Şekil 8: Değişik İç Ortam Bağıl Nem Değerlerinde İç Yüzey Yoğuşma Sıcaklığının İç Ortam Sıcaklığı
ile Değişimi
Şekil 8’den görüldüğü gibi düşük bağıl nemlerde ve düşük ortam sıcaklıklarında terleme sıcaklığı
düşük değerde kalmaktadır. Fakat yüksek bağıl nem ve ortam sıcaklıklarında terleme sıcaklığı
yükselmektedir. Örneğin 20 oC ve % 40 bağıl nemde çiğ noktası sıcaklığı yaklaşık 6 oC iken bağıl nem
aynı sıcaklıkta % 80 olduğunda çiğ noktası sıcaklığı 16,5 oC olmaktadır. Bu diyagram yardımıyla ilgili
yüzeylerde yoğuşma olup olmadığı sadece iç ortam sıcaklığı ve iç ortam bağıl nemine bağlı olarak
kontrol edilebilir.
Seçilen cam tipleri ve örnek duvarda yoğuşma kontrolü için Şekil 5 ve Şekil 6’nın Şekil 8 ile birlikte
kullanılması gerekmektedir. Şekil 5 ve 6’dan ilgili dış şartlara göre cam tipi ve duvar yalıtım kalınlığına
bağlı olarak elde edilen iç ortam ile iç yüzey sıcaklık farkı belirlendikten sonra iç ortam sıcaklığından
(20 oC) çıkartılarak iç (cam veya duvar) yüzey sıcaklığı elde edilir. Şekil 8’deki iç ortam sıcaklık ve
bağıl nemine karşılık gelen yoğuşma sıcaklığından elde edilen iç yüzey sıcaklığı yüksekse terleme
olmayacağını söyleyebiliriz.
Yalıtımda kullanım yerlerine uygun çok çeşitli yalıtım malzemeleri bulunmaktadır [10-12]. Yalıtım
malzemelerinden beklenen en önemli özellikler düşük ısı iletim katsayısına sahip olması, boyutsal
kararlılık göstermesi, yanıcılık sınıfı ve yangın güvenliği, ses sönümleme kabiliyeti ve yatırımının
ekonomik olması şeklinde sıralanabilir. Yalıtımla beraber ısı köprülerinin de gözden geçirilmesi ve
yalıtım anlamında gerekli tedbirlerin kesintisiz olarak iyi alınması gerektiği unutulmamalıdır.

3. Binalarda Yalıtıma İlave Olarak Enerji Verimliliğini Artıracak Diğer Tedbirler
Binalarda ısıl konforu temin etmenin en önemli şartlarından ve enerji tasarrufunun ilk adımı olan uygun
ısı yalıtımından sonra ikinci aşama ise sistem seçimidir. Yani konfor şartları belirlenmiş konfor ortamı
için tespit edilen yüklerin karşılanması için enerji tasarrufu tedbirlerini de içeren sistemlerin seçilmesi
ve uygulamalarının yapılmasıdır. Sistem seçimlerinde uygunluk aranabilir ve sınırlar bizi zorlayabilir
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veya özel tercihler yapılabilir fakat enerji tasarrufu uygulamaları hemen hemen tüm sistemlere
uygulanabilir.
Özellikle yalıtılmış konutlarda düşük sıcaklıkta ısıtma ve yüksek sıcaklıkta soğutma uygulamaları gibi
verimli sistemlerin kullanımının önü açılabilmektedir ve yakıtların üst ısıl değerlerinden de faydalanma
imkânı doğmaktadır. Bununla birlikte zaten yükleri azaltılmış yada sınırlandırılmış ısıl konforlu
mekanların enerji kullanım verimlerini yükseltmek için; potansiyeli bulunan yerlerde doğal soğutma
uygulamasını, buharlaştırmalı soğutma yöntemini kullanmak, bunun dışında kalan yükler için varsa
yine güneş, jeotermal ve rüzgar enerjisi gibi alternatif kaynakları kullanmak, doğada mevcut düşük
sıcaklıktaki ısı kaynaklarından faydalanmak için su, toprak ve hava kaynaklı ısı pompaları kullanmak
en önde gelen tedbirlerdir. Bunların dışında da, uygun olan sistemlerde plakalı, dönel tamburlu, ısı
borulu ve ısı pompalı enerji geri kazanım sistemlerini ayrıca soğuk ve sıcak kiriş (chilled beam)
uygulamasını iklimlendirme sistemlerine dahil ederek önemli miktarlarda enerji tasarrufu sağlamak
mümkün olabilmektedir.
3.1 Doğal Soğutma ve Buharlaştırmalı Soğutmayı Kullanmak
Yazın gündüz ve gece sıcaklık farkından dolayı binayı gün başlamadan ve sabahın erken saatlerinde
dışarıdaki serin havayı kullanarak havalandırarak hem bina için taze hava hemde belirli miktarda ön
soğutma yapılabilir. Diğer taraftan soğutma kulesinde gece serinleyen suyun yardımıyla içeri alınacak
havanın ön soğutulmasında kullanma potansiyelinden faydalanılarak enerji tasarrufu sağlanabilir [2].
Özellikle kuru ve yüksek sıcaklıklı iklim bölgelerinde; hava içerisine su püskürtülerek havanın
nemlendirmesi ve soğutulması sağlanabilmektedir. Buharlaştırmalı soğutma olarak adlandırılan bu
sistemlerde bazı durumlarda sistemin soğutma yükünün tamamı karşılanabilmektedir. Soğutma
yükünün tamamı karşılanamazsa bile kalan kısmı klasik yöntemlerle karşılandığında, santralin yükünü
azaltacağı için bu tür özel iklim bölgeleri için önemli enerji tasarrufu sağlayabilen bir sistemdir.
Buharlaştırmalı soğutma sisteminin çalışma prensibi ve psikrometrik diyagramda açıklaması Şekil 9’da
verilmiştir[2]
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Şekil 9. Buharlaştırmalı Soğutma Sisteminin Proses Şeması ve Psikrometrik Diyagramda Gösterimi
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Ülkemizde buharlaştırmalı soğutma sistemleri için Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri daha
uygun bölgelerdir.
3.2 Atık Enerjilerden, Alternatif Enerji Kaynaklarından Doğada Bulunan Düşük Sıcaklıklı Isı
Kaynaklarından Faydalanmak
İklim bölgesi uygun olan ve alternatif enerji kaynakları kullanım potansiyeli yüksek olan bölgelerde
ısıtma ve soğutma sistemleri için enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedirler. Güneş enerjisi ısıtma
sistemleri için termal enerji sağlayabildiği gibi güneş pilleri yardımıyla elektrik enerji desteği de
sağlayabilmektedir. Ayrıca absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin kullanımını sağlamaktadır. Ülkemizde
güneş enerjisi potansiyeli fazla olmasıyla beraber özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu
bölgeleri için bu potansiyel fazlasıyla mevcuttur.
Kütahya, İzmir ve Denizli illerimiz ise jeotermal açısından büyük potansiyellere sahip illerimizin
başında gelmektedirler. Ayrıca rüzgâr enerjisi potansiyeli bulunan bölgelerde de üretilen elektrik
enerjisi hem soğutma sistemlerinde hem de mekanik tesisatın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamada
rahatlıkla kullanılabilir. Isıtma ve soğutma yapılacak tesislerin etrafında atık buhar veya değişik
akışkanlarla atık ısı atan tesisler varsa (fabrika vb.) bu atık ısı kaynakları değerlendirilerek ısıtılacak ve
soğutulacak tesisin enerji işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılabilir.
Isıtma tesir katsayıları yüksek, su, toprak ve hava kaynaklı ısı pompaları kullanarak çevrede bu
kaynaklarda bulunan enerjiler kazanılarak tesisin enerji verimliliği iyileştirilebilir. Isı pompası yükün
tamamını karşılayamıyorsa kalan kısmı yedek sistemler tarafından karşılanabilir.
3.3 Enerji Geri Kazanma Yöntemlerini Kullanmak
Yazın ve kışın dışarı egzost edilen havanın enerjisini geri kazanarak sistem için tüketilen enerjinin
azaltılması amaçlanır. Enerji geri kazanma yöntemleri, sistem ve egzost gazlarının içeriği uygunsa
egzost havasının belirli bir miktarının veya taze hava ihtiyacının dışında kalan kısmının
resirkülasyonunu, dışarı egzost edilen diğer kısmı içinde su dolaşımlı, plakalı, dönel, ısı borulu ve ısı
pompalı sistemlerin kullanılması ayrıca son yıllarda gündeme gelen soğuk kiriş uygulamalarını kapsar.
Su sirkülasyonlu sistemde enerji verecek sistem ile enerji geri kazanacak sistem içerisine yerleştirilen
iki ısı değiştirgeci arasına pompalı su sirkülasyonu sağlayacak bir devre kurulur. Bu yöntem daha çok
iki sistem arasında sıcaklık farkı oldukça yüksek olan sistemlerde kullanılır. Enerji veren ve kazanan
sistem gaz ortamsa ısı değiştirgeçleri kanatlı boru şeklindedir. Özellikle egzost havasının taze havaya
karışması istenmeyen uygulamalar için uygundur.
Plakalı ısı değiştirgeci de bir dizi ondüle plakadan oluşan, plakaların bir tarafından enerji veren diğer
tarafında da enerji kazanan akışkan akıtılarak enerji geri kazanan sistemdir. Plakalı enerji geri
kazanım sistemlerinde de egzost havasının karışmasını istemediğimiz sistemlerde tercih edilen
sistemlerden olup plakaları selüloz esaslı malzemelerden kullanıldığında nem geçişi de
yapabilmektedir. Bu sayede atmosfere atılan su buharı da ihtiyaç halinde geri kazanılabilmektedir.
Selüloz plakalı enerji geri kazanma cihazı hastane klimalarında kullanılmamalıdır. Plakalı ısı
değiştirgeçleri kademeli kullanılarak enerji geri kazanma verimlilikleri daha da yükseltilebilmektedir.
Şekil 10’da iki kademeli plakalı enerji geri kazanım cihazı görülmektedir. Plakalı ısı değiştirgeçlerin
işletilmesinde plaka araları mesafe, plaka geometrisi ve plaka boyu ve akış hızına bağlı olarak her iki
tarafta basınç kaybı oluşmaktadır [13].
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Şekil 10: İki Kademeli Plakalı Enerji Geri Kazanım Cihazı
Dönel ısı değiştirgecinin çalışma prensibi Şekil 11’de verilmiştir. Belirli bir çapta ve boyda ve aralıklı
yerleştirilmiş plakalardan oluşan dönel enerji geri kazanma cihazı enerji kazanılacak ve enerji verecek
hatta uygun bir şekilde bağlantısı kurularak ve düşük bir hızda dönerken örneğin sıcak egzost
gazlarının bulunduğu hattan geçerken plakaları arasında enerjiyi depolayarak bu enerjiyi diğer hattın
soğuk gazlarına aktarabilmektedir. Bu cihazda da selüloz esaslı plakalar kullanılarak, nem geçişi de
sağlanabilmektedir. Dönel tip enerji geri kazanım cihazlarında egzost havasının taze havaya
karışması söz konusu olduğu için iç hava resirkülasyonu istenmeyen (hastane kliması gibi)
sistemlerinde kullanılmamalıdır. Bu tip cihazlarda akış hatlarında oluşan basınç kayıpları işletme
maliyeti oluştururken tamburun döndürülmesi için gerekli enerji de ilave bir maliyet getirmektedir [13].

Şekil 11: Dönel Tip Enerji Geri Kazanım Cihazı ve Sisteme Yerleşim Durumu
Isı borusu; bir ucunda buharlaşma işlemi orta kısmında geçiş bölgesi ve diğer ucunda yoğuşma işlemi
gerçekleştirecek şekilde tasarlanan ve bir ucundan diğer ucuna hızlı bir şekilde enerji aktaran kapalı
bir boru sistemi şeklinde tanımlanabilir. Bu ısı borularından ihtiyaca göre bir demet oluşturularak,
örneğin sıcak egzost hattına boruların buharlaşma kısımları ve taze hava hattına da yoğuşma uçlarını
yerleştirerek, enerji geri kazanımı sağlayan bir sistem oluşturulabilir. Isı borusu enerji geri kazanımı
sistemleri de iç hava resirkülasyonu istenmeyen sistemler için kullanılabilecek bir sistemdir.
Isı pompası; soğutma çevriminin prensibine göre çalışan bir çevrimde kondenserin ısısından
faydalanmayı sağlayan bir sistem olup, düşük sıcaklıktaki egzost ısılarının yüksek ısıtma tesir
katsayılarında yüksek sıcaklıkta kullanılabilir ısıya dönüştürerek ısı geri kazanımı sağlayan cihazlardır.
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Isı pompası sistemi, ısı geri kazanımını sağlarken kompresöründe elektrik enerjisi tüketir. Isıtma tesir
katsayısı düşük olanların işletme maliyetleri yükselir.
Tüm enerji geri kazanma sistemlerinin yaptıkları geri kazanım sonucu önemli miktarlarda enerji
tasarruf yapmaları söz konusu olabilir. Bununla birlikte kurulmuş tesislerde bu sistemleri ilave etmek
yüksek ilave yatırım maliyetleri ve işletme maliyetleri getirebilir. Yeni kurulacak santral ve sistemlerde
bu tür enerji geri kazanım sistemlerini birlikte tasarlamak ve sisteme dahil etmek hem yatırım hem de
işletme maliyetlerini kabul edilebilir bir seviyeye çekebilir.
Soğuk kiriş (chilled beam) olarak adlandırılan sistem son yıllarda kullanımı yaygınlaşan bir sistem
olup, çok odalı klima sistemlerinde veya santralden çok uzak ortamlar için resirküle edilecek havanın
santrale kadar taşınmasını ve santralden tekrar ortama kanallarla iletilmesini önleyen bir sistemdir.
Şekil 12’de Soğuk kirişin prensip seması verilmiştir.

Şekil 12: Soğuk Kiriş Uygulamasının Prensip Şeması (1:Taze hava girişi, 2:Taze hava nozulları,
3:Sisteme alınan iç hava, 4:Isıtıcı veya soğutucu, 5:Karışım havası)
Soğuk kiriş (chilled beam) olarak adlandırılan sistem son yıllarda kullanımı yaygınlaşan bir sistem
olup, çok odalı klima sistemlerinde veya santralden çok uzak ortamlar için resirküle edilecek havanın
santrale kadar taşınmasını ve santralden tekrar ortama kanallarla iletilmesini önleyen bir sistemdir.
Şekil 12’de Soğuk kirişin prensip seması verilmiştir. Sadece ortamda ihtiyaç duyulan taze havayı
ortamın üzerindeki cihaza taşıyan ve ortamdan aldığı havayı ısıtıcı veya soğutucu bataryada istediği
şarlara getirdikten sonra dış havayla karışımını sağlayarak sonra ortama gönderen bir sistemdir. Bu
sistem sayesinde dağıtma ile toplama kanalı hava debileri ve boyutları oldukça azaltılabilmekte ve bu
sayede kanal yatırım maliyetleri ile kanal işletme maliyetleri oldukça azaltılabilmektedir [14].

SONUÇ
Bir binanı kış çalışma şartlarında (-12 oC dış hava sıcaklığı için) dış duvarında 3 cm mineral yünle
yalıtılmış örnek duvarda 30,66 (W/m2) ve ÇC-9 cam tipi kullanılması durumu için 73,6 (W/m2) ısı kaybı
olması durumunda enerji tüketimi örnek olarak 100 kW esas alınsın. Bunun yarısı binanın dış
yüzeylerinden ısı kaybından kaynaklandığı diğer kalanının da diğer yüklerden kaynaklandığı (taze
hava ihtiyacı vb) varsayılsın. Binanın dış duvar yalıtımını 10 cm’e çıkarılması ve kullanılan cam tipinin
de ÜC-12 olarak kullanılması durumunda ısı kayıplar sırasıyla 11,5 ve 38,4 (W/m2) değerlerine
düşürülebilmektedir. Dış cephenin % 25’i pencere varsayılırsa dış cepheden kaybolan ısı miktarı %56
azaltılabilecektir. Böylece iletimden olan ısı kaybı binanın tavan ve tabanda da ısı yalıtımı anlamında
aynı yaklaşımın yapıldığı varsayılırsa 50 kW’dan 22,15 kW’a düşecektir. Enerji tüketen binanın dış
havadan gelen 50 kW yükünün % 50’sini plakalı enerji geri kazanma cihazı ile geri kazanıldığı göz
önünde bulundurulursa binanın toplam enerj ihtiyacı (22,15 +25=) 47,15 kW değerine kadar
azalabilecektir. Bu enerji ihtiyacının da % 30’u alternatif enerji kaynaklarından karşılanırsa binanın
enerji gereksinimi 33 kW değerine kadar azaltılabilecektir. Aynı örnekte daha yüksek yalıtım kalınlıları,
daha etkin enerji geri kazanma sistemleri ve daha fazla alternatif enerji kaynakları kullanama imkanları
Konfor ve Ekonomi Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1481 _______

yaratıldığında sıfıra yakın fosil kaynaklı yakıt tüketen binalar üretilebilecektir. Bunun yolunu da
yalıtımın açtığı unutulmamalıdır.
Yalıtılmış binalarda daha az enerji tüketimi ile çevreye duyarlı, konforlu ve sağlıklı mekânların
oluşturulması çok kolaylaşmaktadır. Yalıtım aynı anda enerji tasarrufu ve konforu sağlayabilmekte
ayrıca yoğuşmayı önleyebilmektedir. Konutlarda enerji tasarruflu konforu yakalamanın yolu konutların
yalıtımından geçmektedir. Konutlarda enerji verimliliğinin birinci basamağı olan pencere, duvar ve
diğer yüzeylerin yalıtımından sonra adeta diğer enerji verimliliği artırıcı önlemlerin yolu açılmakta,
erişilebilirliği artmaktadır. Düşük sıcaklıklı ısıtma ve yüksek sıcaklıklı soğutma sistemlerinin kullanımı,
alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, ısı pompası uygulamaları, yöresel özellikli enerji tasarrufu
sağlayan sistemler ve etkin enerji geri kazanımı sistemleri uygulamaları hayata rahatlıkla
geçirilebilmektedir. Tüm bu sistemler seçilirken ve uygulanırken ekonomik değerlendirmeler sonucu
karar verilmelidir. Isıtma ve soğutma tesislerinde Ülkemizde enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının
yolu bu tedbirleri uygulamak ve bu tedbirler için gerekli teşvikleri sağlamaktan geçmektedir. Mevcut
konutlarda yapılan yalıtımın enerji tasarrufu ve konfor anlamında yeterli olup olmadığı ve daha üst
kalınlıklara yalıtımın da projelerde kesinlikle sorgulanması gerektiği açıkça ifade edilebilir. Yeni yapılan
konutlarda TS 825 standardına göre yalıtım yapılması zorunlu olduğu ve enerji verimliliği yasası
çerçevesinde belirtilen önlemlerle enerjiyi etkin kullanan binalar oluşturulmasında büyük sıkıntılar
bulunmadığı söylenebilir. Ayrıca BEP (Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği)’de daha yüksek
enerji performanslı binalar için TS 825 yalıtım standardında belirtilen yalıtım kalınlıklarının üstünde
yalıtım kalınlığının tercih edilmesini, enerji geri kazanım sistemlerinin ve alternatif enerji kullanımlarını
desteklemektedir. Bunlara rağmen halen ülkemizde yalıtılmamış durumda ve enerji verimliliği
konusunda oldukça yetersiz olan eski konutlar (toplam konut sayısının % 88’i), eski resmi ve özel
binaların yalıtımı ve diğer enerji verimliliği artırıcı önlemler için gerekli adımların hızlı bir şekilde
atılması zorunludur.
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ENERJİ ETKİN TASARIMDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Türkan GÖKSAL ÖZBALTA

ÖZET
Enerji verimliliği konusu, çevresel sorumluluk, enerji talebinin karşılanması ve uluslararası
antlaşmaların gerektirdiği yükümlülükler nedeni ile ülkelerin enerji politikalarında belirleyici rol
oynamaktadır. Bu çalışmada, enerji tüketiminde büyük paya sahip olan bina uygulamaları, enerji etkin
bina tasarım kriterleri doğrultusunda irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji etkin tasarım, Mimaride güneş enerjisi, Enerji verimliliği

ABSTRACT
Energy efficiency is one of most important subject all the world, by reason of energy demand and
sustainable environment, which is determining the energy policy because of international treaty
commitments. As known buildings consumed a big part of energy, therefore in this study buildings are
explicated in case of energy efficient design criteria.
Key Words: Energy efficient building, Solar energy in architecture, Energy efficiency

1. GİRİŞ
Enerjinin etkin kullanımı ve doğal çevreyi koruma, sürdürülebilirlik bağlamında mimarlıkta tasarım
kararlarını etkileyen en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Sağlıklı, konforlu yaşam çevreleri
tasarlarken, sınırlı enerji kaynaklarının ekonomik kullanımı tasarımcının en temel görevleri
arasındadır. Sürdürülebilir mimarlık; binaların tasarımına, yapımına, işletmesine, çevre alanlarına
yöneliktir ve binaların çevresi ve kullanıcılarıyla olan ilişkisini düzenlemeyi amaçlar. Sürdürülebilir
mimarlığın amacı, çevresine duyarlı, az enerji tüketen, çevre üzerinde en az olumsuz etkiye sahip,
kullanıcılarına sağlıklı iç ortamlar sunan ve konfor koşullarını en yüksek düzeyde sağlayan binaların
tasarlanmasıdır [1-5]. Kısacası, mimarlık sürecinin ekolojik, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir
olması demektir. Tasarımda iklim ve topografya verilerinin doğru ve etkin kullanımı, enerji verimliliği,
yenilenebilir kaynak kullanımı ve çevre etkisinin en düşük yüzeyde tutulması, ekolojik sürdürülebilirlik
kapsamında ele alınır. İnsan, mekân ve yaşam döngüsü arasındaki dengeler, yaşam kalitesi,
günümüz ve gelecek nesillerin sağlık ve refahı, sosyal sürdürülebilirlik kapsamında; daha düşük
maliyet ve katma değer yaratma ise ekonomik sürdürülebilirlik kavramları içerisinde yer alır. İstenen
amaca ulaşabilmek için, sürdürülebilirliğin, çevresel, ekonomik, toplumsal alanlarda bir arada ele
alınması ve uygulanması gerekmektedir. Sürdürülebilir gelişme ile ilgili tanımlar değişen siyasal,
toplumsal yapıya ve söz konusu alana (ekonomi, çevre, yapı, kültür vb.) bağlı olarak sürekli
gelişmekte ve değişmektedir [6].
Sürdürülebilir mimarlık anlayışı çerçevesinde enerji verimliliğine yönelik birçok gelişme yaşanmıştır.
Enerji verimliliği, enerjinin etkin kullanımı olarak tanımlanır ve mimaride planlama’dan geri dönüşüm
sürecine dek tüketilen tüm enerjinin değerlendirilmesi anlamındadır. Enerji tüketiminde en büyük pay
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binalara aittir. Bilindiği üzere dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de bina sektörünün toplam enerji
kullanımındaki payı dünya ortalaması ile benzerlikler göstermekte olup, binalarda mevcut enerji
tasarruf potansiyelinin yaklaşık %30 ila %50 arasında olduğu öngörülmektedir [7]. Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi’nin 4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı
Direktifi” ile, Avrupa’da hem mevcut hem de yeni yapılacak binalarda enerji performansı
değerlendirmesine ilişkin ortak bir yöntem geliştirilmesi, belirli standartlar aracılığı ile enerji
performansı şartlarının belirlenmesi, enerji sertifikası uygulanması, düzenli bir denetim ve
değerlendirme mekanizması aracılığı ile binalarda enerjinin daha verimli kullanılması
amaçlanmaktadır. Söz konusu direktifte binaların enerji performanslarını hesaplama yöntemi; binanın
ısıl özellikleri, ısıtma tesisatı ve sıcak su sistemi, iklimlendirme tesisatı, havalandırma, aydınlatma
tesisatı, binaların konumu ve yönlenişi, pasif güneş sistemleri ve güneşten korunma, doğal
havalandırma, iç mekândaki iklim koşulları ve tasarlanmış iç mekân iklimi olarak belirtilmektedir.
Ülkemizde uyumlaştırma çalışmaları kapsamında Binalarda Enerji Performansı (BEP-TR) yönetmeliği
yayınlanmış olup, uygulamaya konmuştur.

2. ENERJİ ETKİN YAPI
Enerji etkin bina tasarımı “bir binanın, yapım aşamasından kullanım aşamasına kadar tüm yaşam
sürecinde, enerji gereksinimini en aza indirebilecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarından en çok
yararlanabilecek biçimde planlanması” olarak tanımlanmaktadır [8].
Bina, yapım sürecinde tükettiği enerjinin dışında kullanım süresi boyunca,





Isıtma, soğutma,
Aydınlatma,
Havalandırma,
Bina işlevine bağlı etkinlikler

için enerjiye gereksinim duyar. Bu gereksinimler için yapının tüketeceği enerji miktarı;









dış iklim koşulları; sıcaklık, nem, yağış, rüzgar, güneş ışınım miktarı,
dış çevre koşulları; gölgeleme, bitki örtüsü, su öğesi ve çevre özellikleri,
yapı kabuğu; kesit özellikleri, saydam alan oranı,
yapı formu,
yönlenme,
planda bölgeleme (zonlama),
doğal havalandırma,
doğal aydınlatma

özellikleri ile birlikte kullanıcı sayısı ve tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak değişir [9].
Enerji tüketimi, insan gereksinimlerinin karşılanması ve gelişimin sürebilmesi için vazgeçilmez bir
olgudur. Enerji kaynaklarının sınırlı olması ve denetimsiz tüketimin neden olduğu çevresel sorunlar,
geleneksel enerji kaynakları kullanımının sınırlandırılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Yapılarda,
yenilenemeyen enerji kullanımının en aza indirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin
kullanımının sağlanması; kaynak tüketimi, zararlı atıkların ve çevreye verilen zararın azaltılmasını
sağladığından sürdürülebilir yapının en önemli konularından biridir.
Bir bina enerjiyi, sürekli değişen iklim koşullarına karşı kullanıcı konforunu sağlamak için birçok sistemi
etkileşimli olarak çalıştırarak tüketir. Enerji verimliliği, bina tasarım aşamasından başlayıp işletim
süresince devam eden bir dizi kararın bütüncül tasarım anlayışı doğrultusunda alınmasını
gerektirmektedir [10]. Yönlenme - güneş ilişkisi, kompakt yapı formu, mekanda zonlama organizasyon, bina kabuğu geçirimsizliği, ısı köprülerinin engellenmesi, U-değeri düşük cam kullanma,
bitki örtüsünün uygun kullanımı temel tasarım kriterleridir. Enerji tüketim değerlerine bağlı olarak
sınıflandırılan enerji etkin binalar, Düşük Enerji (Low Energy), Sıfır Enerji (Zero Energy), Artı Enerji Evi
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(Plus Energy) şeklinde adlandırılmaktadır. 1970’li yıllardan başlayarak yalıtım önlemleri başta olmak
üzere, gelişen teknolojilerin binalarda kullanılması ile enerji tüketiminin giderek azaldığı görülmektedir
(Şekil 1) [11].

Şekil 1: Binalarda enerji tüketimindeki değişim, Almanya [11]
Düşük Enerjili Bina (Low Energy), sürdürülebilirlik bağlamında sahip olduğu niteliklerine göre alışılmış
binalara kıyasla daha az enerji harcayarak aynı konforu elde edebilen evleri tanımlar. Ulusal
standartların değişiklik göstermesi nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinde Düşük Enerjili Bina enerji
tüketimi 70kWh/m² ile sınırlandırılmaktadır. [12]
Sıfır Enerji Binası (Zero Energy) ise yıllık ortalamada sıfır net enerji tüketen ve sıfır karbon salımı
yapan binaları tanımlar. Şehir şebekesinden bağımsız olan sıfır enerji binalarında enerji yerinde
üretilir. Sıfır enerji yaklaşımı, karbon salımını azaltma ve fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması gibi
sorunlara karşı potansiyel bir çözüm olarak sunulmakta ve sayıları az sayıda olmalarına karşın giderek
önem kazanmaktadır. Bu kavramla aynı anlamda kullanılan diğer bir kavram da Sıfır Karbon Evi (Zero
Carbon House)’dir. “Sıfır Karbon Evi yıllık en fazla 15 kWsaat/m2 değerinde enerji tüketimini kasteder.
Avrupa Pasif Ev tanımına yakın bir değerdedir” [13].
Artı Enerji Evi (Energy Plus), gereksinim duyduğu enerjiden daha fazlasını üreten binaları tanımlar.
Üretilen fazla enerji elektrik dağıtım şebekesine aktarılır. Gelişmiş yalıtım ve edilgin enerji kazanımı
gibi mimari çözümlerin yanında, yer seçimi, uygun yönlenme, atık ısıdan yararlanma, yenilenebilir
enerji kaynaklarına yönelik teknolojileri (güneş toplaçları, PV sistemler) kullanır. Freiburg’da 120 artı
enerjili binayı kapsayan Riesenfeld yerleşimi buna örnektir (Resim 1).

Resim 1: Freiburg-Riesenfeld Yerleşimi, Artı-Enerjili Binalar (1999, Mimar Rolf Disch) [14]
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3. ENERJİ ETKİN BİNA UYGULAMALARI
3.1. Mont Cenis Akademi Binası / Herne-D
Kuzey Ren Westfalya Bölgesi’ndeki Ruhr Havzası, IBA Emscher Park projesi kapsamında, terk edilen
maden ocakları alanlarının yeniden değerlendirilmesi amacı ile gündeme getirilen bölgelerden biridir.
Herne’de 1997–1999 yılları arasında inşa edilen, Mont-Cenis Akademi binası çok amaçlı işlevinin
ötesinde enerji etkin tasarım konseptiyle ve mimari özellikleri açısından bir araştırma niteliği
taşımaktadır. Özünde ekolojik geri kazanım projesi olan Emscher Park, bünyesinde bilimsel
araştırmalar için bir ortam oluşturmakla birlikte, yeşil dokunun ve su kanallarının ıslahını da
amaçlamaktadır. Eğitim merkezi, konaklama birimleri, toplantı salonları, idari merkez, çocuk
kütüphanesi ve kafeterya gibi farklı işlevlere sahip binalar 15 m yüksekliğinde tek çatı örtüsü altında
toplanmıştır (Şekil 2). Binalarda su ve rüzgar geçirimsizlik, dış etkenlerden korunmuş olmaları nedeni
ile önemini yitirmekte, kış bahçesi tampon bölge oluşturarak binanın enerji tüketimini azaltmaktadır.
İklim koşullarının denetlendiği, enerji üretim ve tüketimine duyarlı bir ortam oluşturulmasının
(mikroklimatik kabuk) bilimsel olarak araştırılması amaçlanan proje, Avrupa Birliği JOULE Programı
tarafından desteklenmiştir. Yaz döneminde, aşırı ısınmayı önlemek amacı ile çatı ve cephe
elemanlarında düzenlenen açılabilir kanatlar ile doğal havalandırma, iç mekandaki ağaçların gölgesi
ve havuzlardaki su öğesi ile serinliğe katkı sağlanmaktadır (Şekil 3, Resim 2). Optimum düzeyde enerji
tüketimi için, doğal ve mekanik havalandırmanın yanı sıra atık ısının geri kazanımı da dikkate
alınmaktadır [15].
Cam kabuğun çatısına ve cephesine tek-kristal, çok-kristal modüllerden oluşan 1 MW gücünde PV
modüller entegre edilmiştir. Üretim yılda yaklaşık 750.000 kWh, kullanılan dönüştürücü (invertör)
sayısı 600 adettir. 72 x 168 m boyutlarına sahip cam fanus içinde, sera niteliği, atık ısının geri
kazanımı ve PV elemanları ile beklenen enerji tasarrufu gerçekleşmekte olup, aynı yalıtım
standartlarına sahip binalara karşın % 23, iklimlendirilmiş binalara karşın ise % 18 oranında daha az
CO 2 emisyonu açığa çıkmaktadır. Yıllık enerji tüketimi 50 kWh/m2’den daha az olan binada,
iklimlendirme tesisatının optimum düzeyde çalıştırılması durumunda yaklaşık 32 kWh/m2yıl olacağı
tahmin edilmektedir [15-16]. Cephe ve çatısında uygulanan PV modüller enerji üretimi ve çatı örtüsü
işlevlerinin yanı sıra, iç mekana kontrollü ışık geçişi sağlayarak gölgeleme elemanı işlevi görmektedir.
Güneş çatısı enerji üretmenin yanında, farklı ışık geçirgenliğe sahip güneş hücresi kullanımı ile ışık
kontrolü de sağlamaktadır. Bu uygulamada teknoloji, yalnızca bir yapım tekniği ya da imaj öğesi olmak
yerine, sürdürülebilir bir yaşamın kalitesini artırmaya, maliyetini ve doğal kaynak tüketimini azaltmaya
yönelik olarak kullanılmıştır. Bunu sağlamak için güneş modülleri, çatı örtüsü gibi zorunlu donanım,
yapıya entegre edilerek mimari bütünün bir parçası haline dönüştürülmüştür [17].

Şekil 2. Mont Cenis Akademi Binası/Herne, plan/kesit (Mimar Jourda-Perraudin 1997) [15]
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Şekil 3. Yaz – Kış Dönemi Doğal İklimlendirme, Pasif Isı Kazancı, Mont Cenis [15–18]

Resim 2. Çatı Örtüsüne Entegre Edilen PV Modüller, Açılabilir kanatlar, Mont Cenis [18].
Malzeme seçiminde ekolojik yaklaşımlar dikkate alınarak, ahşap, cam ve beton kullanılmıştır. Cam
kabuğun taşıyıcı sistemi, aynı bölgeden elde edilen, işlenmemiş ahşap tomruk ve lamine ahşap
kafesler, rüzgar bağlantıları çelik gergi ve elemanların birleşimleri ise çelik bağlantı öğelerinden
oluşmaktadır. Taşıyıcı sistemin düzenli bir aks sistemine sahip olması, rasyonel ve yüksek düzeyde ön
üretimi olanaklı kılmaktadır. Konaklama birimlerinde panel sistem uygulaması ile beton malzemesi ısıl
kütle olarak ısıl dengeyi sağlamakta ve mekanlardaki aşırı ısınmayı önlemektedir. İdari bölümlerin
taşıyıcısı betonarme iskelet sistem, toplantı salonu, kütüphane, gastronomi ve spor tesisleri ise ahşap
strüktüre sahiptir. Görüldüğü üzere rasyonel bir yapımı olanaklı kılan hazır eleman kullanımı ve
korunaklı inşa alanı sayesinde dış etkenlerin olumsuz etkileri en aza indirgenmiş ve yapım süresi
kısaltılmıştır. Kompozit malzeme kullanımından olabildiğince kaçınılmış, bakımı kolay ve geri
dönüşümlü malzeme kullanımına öncelik verilmiştir. Bina, çatı ve güneybatı cephesine entegre edilen
1 MW gücünde PV modüller ile bir enerji üretim tesisi durumundadır. Yıllık enerji üretimi, bina
tüketiminden daha fazla olup üretim fazlası şebekeye aktarılmaktadır. Kapatılan maden içinde oluşan
metan gazı ısıtmayı ve elektrik üretimini desteklemek üzere kullanılmaktadır. Yağmur suyu zemin
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altında bulunan büyük sarnıç içinde toplanarak WC rezervuar ve bitkilerin sulanmasında
kullanılmaktadır. Binanın kent ile bağlantısı ise hem kentsel hem doğal elemanların birlikteliği ile
sağlanmaktadır. Bu uygulamada teknoloji, yalnızca bir yapım tekniği ya da imaj öğesi olmak yerine
sürdürülebilir bir yaşamın kalitesini arttırmaya, maliyetini ve doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik
olarak kullanılmaktadır. Bunu sağlamak için PV paneller, çatı örtüsü gibi zorunlu donanım, yapıya
entegre edilerek mimari bütünün bir parçası haline dönüştürülmüştür [17,19].
3.2. Freiburg Sıfır Enerji Binası
Sıfır-enerjili binanın hiçbir şebeke ile bağlantısı yoktur ve %100 güneş enerjisi ile ısıtılmakta ve elektrik
enerjisini güneşten elde etmektedir. Enerjinin bir bölümü (mutfak yakıtı) suyun güneş enerjisi ile
ayrıştırılmasından elde edilen hidrojen ile karşılanmaktadır. Güneye yönlenmiş büyük saydam
yüzeyler ve cephe kuruluşlarında saydam yalıtım kullanımı ile hem ısı kayıpları en aza indirgenmekte
hem de güneşten en yüksek düzeyde ısı kazancı elde edilmektedir. Freiburg Sıfır Enerji Binası etken
ve edilgin kullanıma en iyi örneklerden biridir. Enerjik açıdan kendi kendine yeterli olabilme fikrine
güneş toplayıcıları ve fotovoltaik paneller ile destek verilmiştir (Resim 3).

Resim 3. Freiburg Sıfır Enerji Binası, Görünüş ve Saydam Yalıtımlı Duvar Kesiti (Mim. D. Hölken) [20]
Orta Avrupa ikliminde bir binanın enerji tüketiminin belirlenmesinde “ısıtma” için gerekli olan enerji baz
alınmaktadır. Bu nedenle enerji özerk binalarda öncelikle ısıtma gereksiniminin karşılanması
planlanmaktadır. Saydam yalıtım uygulamaları konusunda araştırmalar yapan Fraunhofer Enstitüsü
(Freiburg), saydam yalıtımlı cephe sistemini ilk kez bu binada denemiştir. Saydam yalıtımlı bir duvar
kuruluşu için masif (yüksek yoğunluk) ve ısı iletkenlik değeri yüksek malzeme seçilmesi gerekir; çünkü
duvarın ısıl özellikleri ile güneş ışınım şiddeti, duvar kuruluşunun enerji depolama kapasitesini
belirlemektedir. Güneye yönlenme koşul olmakla birlikte, aşırı ısınma sorununa karşı gölgeleme
önlemleri alınmıştır. Böylece duvar kuruluşunun enerji kazancı gereksinimler doğrultusunda
düzenlenebilmektedir. Isısal açıdan gölgeleme elemanları kış döneminde açık, yaz döneminde ise
kapalı tutulmaktadırlar. Saydam yalıtım gereci güneş ışınlarını daha fazla oranda geçirebilmesi için
demir oranı düşük cam ile korunmaktadır.
Araştırma amacı ile inşa edilen üç katlı binanın, bodrum katında teknik mekanlar, zemin katta bir
konferans salonu, açık mutfak ve kuzeye yönlenmiş bir kiler, üst katta ise konaklama birimleri ve ıslak
mekanlar bulunmaktadır. Koridor ve merdiven evi kuzey cephede yer almakta, diğer tüm odalar ise
güneye yönlenmiş olup, pasif güneş enerjisi ile ısıtılmaktadır. Formundan dolayı binanın batı ve doğu
cepheleri adeta yok gibidir. Bina güneye açılan segment forma sahiptir; güneş enerjisinden pasif
olarak yararlanabilmek için güney cephesi tümüyle saydamdır, 55 m² pencere alanı ve 84 m²’lik
saydam yalıtımlı yüzeyi vardır. Kış bahçesi planlanmamış olan binada pencere ve saydam yalıtımın
yeterli olacağı hesaplanmıştır.
Bir laboratuar niteliğinde olan binanın deneysel ölçümler süresince bir aile tarafından kullanılması
düşünülmüştür. Ayrıca sürekli içinde yaşama olanağı sunmasının tasarım aşamasında altı çizilmiş
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olup, ileride enstitünün konuk araştırmacıları için konaklama birimi olarak kullanılması amaçlanmıştır.
Avan projelerin tasarımında simülasyon modellerinden yararlanılmıştır. Sıcak su eldesi için kullanılan
güneş toplayıcılarının kapasiteleri 4 kişi için 160 lt/gün sıcak su (45ºC) ve 30 lt/gün (60–90 ºC) çamaşır
makinesi için sıcak su olarak hesaplanmıştır. Toplayıcıların yapımında da saydam yalıtım kullanılarak
ısı kayıplarının azaltılmasına çalışılmıştır. Daimi ulaşılabilir olmasının istenmesi nedeni ile bina
cephesine entegre edilmeyen toplayıcı ve fotovoltaik paneller, ısı yalıtımı yapılarak çatıya 40 ºC‘lik bir
açı ile yerleştirilmiştir.
Mutfakta yakıt olarak kullanılan hidrojen, güneş enerjisi ile suyun ayrıştırılması yoluyla elde edilmekte
olup, hidrojen tankında (15 m³) depolanmaktadır. Yapı malzemesi olarak kireç- kumtaşı ve beton
kullanılmıştır. Güney cephede duvar kuruluşu 30 cm kalınlığında, ara duvarlar ve kuzey duvarı 24 cm
kalınlığında masif kireç-kum taşından oluşturulmuştur (saydam yalıtım+güneş kırıcı U-değeri 0,5 - 0,4
W/m2K).
Binada hava değişim hızı 0,1 – 0,2 m/s’dir. Kış aylarında temiz havanın ısıtılması ve yaz aylarında
soğutulması için birbirine paralel 3 adet çapları 20 cm ve uzunlukları 9,0 m olan PVC borular 2,5 m
derinliğe gömülerek, toprak ısısından yararlanma sureti ile enerji tasarrufu amaçlanmıştır.
3.3. Hafencity Hamburg
Sürdürülebilir, enerji etkin bina tasarımına örnek verilebilecek yeni uygulamalardan biri Hamburg
Hafencity bölgesidir (Şekil 4). Kent merkezine yaklaşık 800–1000 m uzaklıkta olan bölgenin büyüklüğü
yaklaşık 157 ha’dır. 10,5 km kıyı şeridinde yürüyüş yolu ve 22 ha yeşil+su alanı (rekreasyon) alanına
sahip bölge, 12000 nüfusu barındırmakta ve 40000 kişiye işyeri olanağı sunmaktadır.

Şekil 4. Hamburg Hafencity Bölgesi (T. Göksal Özbalta arşivi)
Hafencity Bölgesinde yer alan binaların tümü enerji etkin tasarım kriterlerine sahiptir. Tüm bölgede
sürdürülebilir enerji kaynakları kullanımı temel amaç olup,



Konutlarda enerji tüketimi
Ticari binalarda enerji tüketimi

< 60 kWh/a m² ya da < 40 kWh/a m²
< 190 kWh/a m² ya da < 100 kWh/a m²

ile sınırlandırılmıştır.
Çevreye duyarlı, konforlu ve sağlıklı mekanların tasarlandığı bölgede çevre dostu yapı malzemelerinin
kullanımı önceliklidir. Ayrıca binalar enerji tüketimlerine göre sertifikalandırma sistemlerinin gereklerine
sahiptir. Enerjide güvenli arz, düşük maliyet, yüksek enerji verimliliği esas alınmış olup, bölgede
merkezi ısıtma sistemi öngörülmüştür. Coğrafi konum itibariyle ısıtma yükünün yüksek olduğu bölgede
karma teknolojiler kullanılmış, bölgesel ısıtma öngörülmüş, güneş enerjisinden etken ve edilgen
anlamda yararlanılmıştır. Ayrıca yakıt pili kullanımı da emisyon azaltımında bir diğer önemli etkendir.
CO 2 emisyon miktarı 200 g/kW ‘dır, ancak amaçlanan değer 175 g/kWh olarak belirlenmiştir. CO 2
emisyonunda doğal gaz kullanımına kıyasla % 27 oranında azalma sağlanmıştır, yakıt olarak kömür
ya da sıvı yakıt olması durumunda emisyon azatlım oranının çok daha fazla olacağı bilinmektedir.
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Hafencity bölgesinde yer alan iklimsel koşullara bağlı olarak tasarlanan kompakt (elips) forma sahip 11
katlı binanın şekillenmesinde yerel koşullar, rüzgar, güneş ve en iyi manzara etkili olmuştur (Şekil 5).
Belirlenen form ile rüzgar etkisinin azaltılması amaçlanmıştır, ayrıca yuvarlatılan dar cephe ile rüzgarın
emme gücü dikdörtgen formlu yapıya nazaran azaltılmıştır. Zemin kattaki geri çekme ile sokak
seviyesinde daha geniş ve ferah yürüme alanı yaratılmıştır. Eğrisel yüzeyli olarak düzenlenen
balkonlar ile daha çekici görünüm sağlanmanın yanı sıra, güneş kontrolü ve daha fazla gün ışığından
yararlanma amaçlanmıştır. Kuzey-güney aksında yer alan binanın doğuya yönelik 10 derecelik
sapması ile balkonlardaki rüzgar etkisi ve öğleden akşama dek süren yoğun güneş ışınlarının etkisi
azaltılmakta ve artırılan yüzey ile doğal ışık kullanımı optimize edilmektedir. Binanın toplam kat alanı
5455 m2 olup, 28 birim konuttan oluşmaktadır. Konut tiplerinin alanları 57–123 m2 arasında
değişmekte ve esnek mekan konzepti ile kullanıcı gereksinimlere yanıt vermektedir. Her katta 3 birim
konut bulunmakta, 9. ve 10. katta dubleks daireler yer almaktadır.

Şekil 5. Hafencity Bölgesi – Enerji Etkin Oval Konut Binası [21]
38 m yükseklikteki cephe, şeffaf, geçirgen, yansıtıcı aynı zamanda kapalı elemanlardan oluşmaktadır.
Belli bir konstruksiyon prensibine göre düzenlenen cephede homojenlik hakimdir. İçe çekilen eğrisel
yüzeye sahip kapalı balkonlar batı cepheyi karakterize etmekte ve güneş kontrolü sağlamaktadır.
Doğu cephe, kapalı duvar etkisi yaratan kat yüksekliğindeki serigrafik cam kaplamadan oluşmakta
olup, ses yalıtımı işlevini de yerine getirmektedir (Resim 4).

Resim 4. Hafencity - Oval bina, Batı, Kuzey Cephe ve Doğu Cephe Detayı (T. Göksal Özbalta arşivi)
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Pasif bina uygulamasına örnek olarak verilen Pinnasberg binası da Elbe yakınında Hamburg
limanında yer almaktadır. Elbe nehrine cephe alan binanın formu, Freiburg Sıfır Enerjili Binası ile
benzerlik göstermektedir. Bina formu ile güney cephenin olabildiğince büyütüldüğü ve saydam yüzey
oranının kuzey cephede en aza indirildiği görülmektedir (Resim 5). Bilindiği gibi bina kabuğunun ısı
geçirgenliği en önemli enerji etkin tasarım parametrelerinden biridir ve bu tür binalarda duvar, çatı ve
zemin döşemeleri yüksek yalıtım kalınlığına sahiptir. Betonarme taşıyıcı sisteme sahip olan binanın
duvarlarında 25 cm yalıtım kullanılmıştır ve üç tabaka camlı pencerelerin U-değeri: 0,6 W/m²K’dir.
Kütle, yalıtım önlemleri, yönlenme ve güneşten pasif kazanç sağlamanın yanı sıra, güney cephede
düzenlenen PV modüller aracılığı ile elektrik enerjisi eldesi ile bina enerji tüketim değerinin yaklaşık 70
kWh/m2 olması amaçlanmaktadır [22].

Resim 5. Hamburg Pinnasberg – Pasif bina (2003) (T. Göksal Özbalta arşivi), [22]

SONUÇ
Enerji etkin tasarımda iklimsel koşullar ve fiziksel çevrenin verileri en önemli tasarım girdileri
arasındadır. Düşük enerji tüketimi ile konforlu mekan tasarımında uygun yönlenme ve bina formu,
yalıtım önlemleri, ısıl kütle etkisi, gölgeleme, toprak ısısından yararlanma (ön ısıtma/soğutma), güneş
enerjisinden pasif kazanç sağlama, doğal aydınlatma ve doğal havalandırmanın yanı sıra güneş
enerjisinden sıcak su kazancı ve PV modüller aracılığı ile enerji eldesi dikkate alınması gereken
önemli kriterler olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca mikro-klima etkisi sağlamaya yönelik olarak mekan
içi ya da dışında su ve peyzaj öğelerinden yararlanmak, görsel etki dışında enerji kazancına da katkı
sağlayacaktır.
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GEÇMİŞTEN GELECEĞE ENERJİ ETKİN YÜKSEK YAPILAR
VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Ayşin SEV
Bahar BAŞARIR

ÖZET
Geleneksel yaklaşımla tasarlanan yüksek binalar enerji ve doğal kaynakların kitlesel
tüketicilerindendir. Ancak ilk yüksek yapılardan günümüze kadar geçen yaklaşık 120 yıllık bir süre
içinde, bu yapı türünün çevresel etkilerini azaltmaya yönelik olarak, sürekli modeller ve metotlar
geliştirilmiş, yasa ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılmış, malzeme ve teknoloji alanında olduğu
kadar mimari düşüncede de yenilikler kaydedilmiştir.
Bu çalışmada yüksek yapılarda enerji tasarrufunun önemi vurgulanmakta, ilk örneklerinden günümüze
kadar yüksek yapılar enerji performanslarına göre değerlendirilmektedir. Daha sonra çağdaş
uygulama örneklerinden yola çıkarak, yüksek yapılarda enerji etkinliği sağlamaya yönelik tasarım
stratejileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma yöntemleri açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yüksek binalar, enerji etkinliği, yapı kabuğu, mekanik sistemler, yenilenebilir
enerji sistemleri

ABSTRACT
The traditional tall buildings are mass consumers of energy and natural resources. Over the past 120
years, various developments in design methods and models, materials and construction technologies,
changes in laws and specifications, were accomplished in order to minimize the environmental impact
of this building type.
This paper tends to emphasize the significance of energy efficiency in tall building design, construction
and operation. Initially, This building type will be evaluated according to their energy performance
through a historical perspective. Then the design strategies for energy efficiency and utilization of
renewable energy systems will be discribed, as well as presenting a number of contemporary tall
buildings, which utilize these strategies and technologies.
Key Words: Tall buildings, energy-efficiency, cladding, mechanical systems, renewable energy
systems

1. GİRİŞ: YÜKSEK BİNALAR VE ENERJİ TÜKETİMİ
Yapı sektöründe enerji ve kaynak tüketimi söz konusu olduğunda, yüksek binaların ön plana çıktığı
açıktır. Yüksek bir bina kendine özgü tasarım koşulları içermekte, yüksekliğinden kaynaklanan bir dizi
sorunu beraberinde getirmektedir [1]. Günümüzde hızla büyüyen ve gelişen şehirlerin vazgeçilmez
unsurları olan yüksek binaların yaşam döngülerinde enerji tüketimini azaltarak çevresel etkilerini en
aza indirmenin yolu, enerji etkin tasarım ilkelerinin pasif ve aktif anlamda uygulanmasıyla mümkündür.
Bina Fiziği Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1500 _______

Bu yaklaşımın enerji tasarrufu açısından doğrudan yararı olacağı gibi, çevre kirliliğini azaltma ve
kullanıcı memnuniyeti gibi dolaylı yararları da olmaktadır.
Başta çok katlı büro binaları olmak üzere, yüksek binaların büyük bir çoğunluğu yaşam döngüsü
boyunca enerjiyi ısıtma, soğutma ve mekanik havalandırma, iç mekan aydınlatma, düşey ulaşım
sistemleri, ile büro ekipmanlarının kullanımında tüketmektedir. Yapılan araştırmalara göre yüksek
binalarda metrekare başına harcanan enerji miktarı, az katlı yapılarla karşılaştırıldığında daha
yüksektir [2]. Bu durum cephe yüzeyi / kat alanı oranının az katlı yapılara oranla fazla olması ve bu
nedenle istenmeyen ısı kayıp ve kazançlarının fazla olması, ticari amaçlar doğrultusunda cephe ve
çekirdek arasındaki derinliğin fazla olması ve yapay aydınlatma yükünün artması, çok sayıdaki kat
arasında düşey ulaşım gereksinmeleri, vb. gibi nedenlere bağlanabilmektedir. Bu durumda yapılması
gereken, pasif anlamda enerji tüketimini azaltacak önlemleri aldıktan sonra, gelişen teknolojiden
yararlanarak enerji etkin sistemler kullanmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma
yollarını aramaktır.
Son yıllarda yüksek binaların enerji performansını artırmak ve karbon ayakizini azaltmaya yönelik bir
dizi gelişme kaydedilmiştir. Ancak günümüz ve gelecek için stratejiler geliştirilirken, öncelikle
geçmişteki uygulamalardan ders almak, başka bir deyişle yüksek binaların ilk örneklerinden günümüze
kadar enerji performansının nasıl değiştiğini ve bu değişikliğe neden olan faktörler ortaya koymak
gerekmektedir.

2. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÜKSEK BİNALARIN ENERJİ PERFORMANSI
Yüksek binalar tarihsel süreç içinde fonksiyonel gelişimleri, mimari stilleri, yükseklikleri ve strüktürel
formlarının yanısıra, enerji performansı açısından da çeşitli aşamalardan geçmiştir. 19. yy ortalarında
çelik çerçevenin geliştirilmesinden, ileri teknolojili mega strüktürlerin yapıldığı günümüze kadar bu yapı
türünün enerji performasında da dönemlere göre önemli değişiklikler olmuştur. Aşağıda yüksek binalar
enerji performansları ve bunu etkileyen faktörler açısından dönemlere ayrılarak değerlendirilmiştir.
2.1. I. Dönem (1885 – 1916)
Yüksek Binalar ve Kentsel Yerleşimler Konseyi [3] tarafından dünyanın ilk yüksek binası olarak kabul
edilen Home Insurance Binası (1885) ile başlayan bu dönemin yapılarında, henüz havalandırma ve
yapay aydınlatma teknolojileri geliştirilmediği için, işletme enerjisi oldukça düşük seviyelerdedir.
Havalandırma açılabilir pencerelerden yapılmaktadır ve enerji büyük oranda ısıtma ile düşey ulaşım
sistemlerinde tüketilmektedir. Yapay aydınlatma teknolojisinin yetersiz olması nedeniyle aydınlatma
standartları da günümüze oranla oldukça düşüktür [4].
Bu ilk yüksek bina örneklerinde çoğunlukla, çelik çerçeve gibi dönemin en gelişmiş strüktürü
kullanılmasına rağmen, kabuk tasarımı geleneksel taşıyıcı duvarlı uygulamaların etkisindeydi;
dolayısıyla dış duvarlar taşıyıcılık görevinden kurtulmuşsa da, genellikle kalın ve masif kagir duvarlar
şeklinde yapılıyor ve iç yüzeyler alçı sıva ile kaplanıyordu. Pencere boşlukları cephe yüzeyinin %2030’unu oluşturacak kadar azdı [5]. Tek camlı doğramalar nedeniyle pencere yüzeyinden ısı
kayıplarının fazla olmasına rağmen, kagir cephe duvarının ısı depolama kapasitesi nedeniyle
mekanlar yazın serin, kışın ılık oluyordu.
1916 New York İmar Yönetmeliği’ne kadar süregelen bu dönemde yapıların mimari ve strüktürel formu
enerji performansında olumlu yönde etkili olmuştur. Geniş kat planlarına sahip, hantal kütleli bu
yapıların en önemli sorunu dar cephe boşluklarından cephe derinliği fazla olan çalışma alanlarına
yeterli gün ışığı sağlanamaması, bundan dolayı yapay aydınlatma yükünün artmasıdır. Giderek
büyüyen kat planlarına sahip yüksek binaların bu dönemde geldiği en ileri nokta Equitable Life
Insurance Binası (1915) ile açıkça ortaya çıkmaktadır. Gün ışığından olabildiğince yararlanmak
amacıyla tasarlanan H plan formuna sahip, 40 katlı bina, kat alanı açısından o tarihte dünyanın en
büyük yapısıydı ve komşu binaların ışığını ve manzarasını büyük oranda engelliyordu [6, 7].
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Bu dönemden günümüze kadar gelmiş olan birçok yüksek binada, daha fazla gün ışığı almak
amacıyla cephe boşluklarının artırılması ve cam performansının geliştirilmesi, mekanik havalandırma
sistemlerinin düzenlenmesi gibi bir dizi renovasyon çalışması yapıldığı görülmektedir. Her ne kadar
doğal aydınlatma konusunda yetersiz kalarak yapay aydınlatmaya dayalı olarak işletilse de, bu
dönemin yüksek binalarının enerji performansı masif kütleleri ve cephe konstrüksiyonu nedeniyle
oldukça yüksek düzeydedir.
2.2. II. Dönem (1916 – 1951)
Equitable Life Insurance Binası ile en üst seviyeye tırmanan, komşu binaları gölgeleme sorunu
gerçekte bir süredir yaşanıyordu ve bunun başlıca nedeni bunu engelleyecek bir yönetmeliğin
olmamasıydı. 1916 New York İmar Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle yüksek binalara boyutsal ve
kütlesel sınırlamalar getirilmiştir. Bu yeni yönetmeliğe göre tüm yapılar belirli bir yükseklikten sonra
geri çekmelerle daralacak, bu daralma zemin kat planının ¼’üne ulaştıktan sonra sona erecekti. Yeni
yapıların kütle formunu büyük ölçüde değiştiren bu yönetmelikle “Düğün Pastası” formu giderek
yaygınlaşmaya başlamıştır.
Yapılan araştırmalara göre 1916 yönetmeliğinden sonra yapılan yüksek binalarda cephe yüzeyinin
birim hacime oranının artması, enerji tüketimi açısından olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıştır
[8]. Isı kayıplarına neden olan cephe yüzeyindeki artış, enerji performansını olumsuz etkilerken, narin
formlar ve üst katlarda daralan kat planları sayesinde yapay aydınlatma yükü azalmıştır. Cephelerdeki
saydam yüzey oranı bir önceki dönemle benzerlik taşımakla birlikte, doğal ışıktan yararlanma olanağı
daha fazladır. Ancak bu dönemde enerji şirketlerinin de baskısıyla yapay aydınlatma düzeyinin
yönetmelikle yükseltilmesi, bu alandaki enerji tüketimini artırmıştır [6].
Bu durumda 1916 New York İmar Yönetmeliği’nin yüksek binaların enerji performansını önemli ölçüde
etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Yönetmelik öncesinde, büyük ve hantal formlara sahip yüksek
binalar, yönetmelikten sonra daha narin, daha dar kat planlarına sahip, doğal aydınlatma açısından
avantajlı olmuş, ama bununla birlikte ısıtma yükü artmıştır. Bu yönetmelik sadece New York’taki
yüksek binaların sorunlarına çözüm getirmekle kalmamış, 1920’lerin sonunda Kuzey Amerika’daki bir
çok şehrin kendi imar planını geliştirmesinde de örnek oluşturmuştur. Chicago’daki Palmolive Binası
(1929) ve Board of Trade (1930), Detroit’teki Penobscot Binası (1928) ve Cincinnati’deki Carew Tower
(1931), biribirinden farklı bölgesel yönetmeliklerin benzerlikler taşıdığını ve mimari açıdan aynı
sonuçları ortaya koyduğunu açıkça gözler önüne sermektedir.
Bu dönem aynı zamanda yüksek binalarda mekanik havalandırmanın icat edilerek, giderek
yaygınlaştığı bir dönemdir. 1939 yılında Willis Carrier tarafından icat edilen mekanik havalandırma
sistemlerinin uygulanması 1950li yıllara gelindiğinde standart bir uygulama halini almıştır. Örneğin
Chicago’daki Tribune Tower (1925) açılan pencerelerle havalandırılırken, 1931 yazının rekor
düzeydeki sıcaklığı nedeniyle sonradan mekanik havalandırma sistemiyle donatılmıştır. Bu bir taraftan
kullanıcıların konforunun artırmış, diğer taraftan yapının gayrimenkul değerini yükseltmiştir [5].
2.3. III. Dönem (1951 – 1973)
II. Dünya Savaşı sonrasında binalarda estetik kaygılardan uzaklaşarak, fonksiyonelliğe önem verilmesi
ile yaygınlaşan modern mimari akımın yüksek bina örneklerinde, taşıyıcı sistem ve cephe birbirinden
ayrılmış, böylece hafif giydirme cephe sistemleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Gerçekte Mies van der
Rohe Berlin’de Friedrichstrasse için tümüyle cam giydirme cepheli bir gökdelen tasarlamış, bu
tasarımı gerçekleştirebilecek teknoloji ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra geliştirilmiştir. Bu döneme
rastlayan giydirme cephe teknolojisinin geliştirilmesi, yüksek bina tipolojisini önemli ölçüde
değiştirmiştir. II. Dünya Savaşı öncesinde yüksek binalarda %20–35 arasında olan cephedeki saydam
yüzey oranı, bu dönemde %50–75 mertebelerine ulaşmıştır. Chicago’da Mies van der Rohe’nin
tasarladığı Lake Shore Drive Apartmanları cam giydirme cepheli uygulamaların ilk örneği olarak kabul
edilmektedir. Bundan sonra bu kübik formlu, cam giydirme cepheli yüksek bina örnekleri, arsa ve iklim
koşullarını, güneşe göre yönlenme gereksinmelerini dikkate almaksızın, ekonomik gelişmenin de birer
simgesi olarak, dünyanın birçok yerinde giderek çoğalmaya başlamıştır [9].
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New York’ta Gordon Bunshaft (SOM) tarafından tasarlanan Lever House (1952), giydirme cephe
teknolojisinin uygulandığı ilk örneklerden biridir. Yangın dayanımı için tasarlanan beton parapet
panellerinin cephesi renkli, tek katmanlı camla kaplanmış olup, görüş alanları ısıya dayanıklı tek
katmanlı camdan oluşmaktadır (Resim 1). Bu tek camlı hafif cephe konstrüksiyonunun ısısal
performansı I. ve II. Dönem’e ait yüksek binaların kagir, masif duvarlı cepheleriyle karşılaştırıldığında
oldukça düşüktür. Örneğin Lever House’un U-değeri yaklaşık 3.3 W/m2K iken, 20 yıl önce yapılan
Empire State Binası’nın cephesinin U-değeri 2.6 W/m2K’dir. Dönemin cam giydirme cepheli
binalarında cephe performansının giderek azaldığı, yazın iç mekanların çok ısındığı, kışın ısı kaybının
fazla olduğu, bunun sonucunda da enerji tüketiminin artığı görülmektedir [5, 10].

Resim 1. Lever House, New York, 1952 (Solda) Genel Görünüş, (Sağda) Cephe Kesiti.
Bu dönemde yapılan bir çok yüksek binanın ortak özelliklerinden biri de, cephelerinin siyah veya koyu
renkli kaplamalarla giydirilmesidir. Mies van der Rohe’nin Lake Shore Drive Apartmanları’nda (1951)
olduğu gibi “Uluslararası Stil”’den etkilenen New York’taki Seagram Binası (1958) ve Toronto’daki
Dominion Bankası (1967) gibi siyah gökdelenler sadece K. Amerika ile sınırlı kalmamış, Paris ve
Tokyo gibi dünya şehirlerinde de yapılmıştır. Siyah ve koyu renkli yüzeylerin güneş ışınımını yutma
özelliğinden dolayı, bu yapılar yaz aylarında, tuğla ve açık renkli cepheli binalara oranla daha fazla
ısınıyordu. Bunun sonucunda da iç mekanlarda gerekli konfor seviyesini koruyabilmek için mekanik
havalandırma sisteminin yükü artıyordu.
Koyu renkli kaplamaların yanısıra, bu dönemin yüksek binalarının çoğunda koyu veya bronz renkli
camlar da kullanılıyordu. Büyük cam yüzeyler gün ışığı açısından avantaj sağlıyor gibi görünse de,
renklendirmek için kullanılan demiroksit ve selenyum gibi katkılar, cam günışığı geçirgenliğini
azaltıyor, bu da yapay aydınlatma yükünü artırıyordu. Bununla birlikte 1916 Yönetmeliği de zaman
içinde etkisini kaybetmişti ve gayrimenkul ekonomisine cevap olarak, binalarda cephe-çekirdek
arasındaki derinlik tekrar artmıştı. Bir çok şirket, 1920ler’in az derinlikli büro mekanlarını ticari hedefler
açısından yetersiz buluyordu [7]. Dolayısıyla bu dönemin yapılarında kat planlarının büyümesi, cepheçekirdek arasındaki derinliğin artması, koyu renkli cephe camlarıyla yapay aydınlatma yükünün ve
enerji tüketiminin yükselmesi kaçınılmazdı [4].
Willis’e göre [6], 1950ler’in mimari ideolojilerindeki değişiklik ve teknolojik gelişmeler, yüksek binaları
doğa ve arsa koşullarına bağımlı olmaktan kurtarmış, II. Dünya Savaşı sonrasında flüoresan
ampullerin ve mekanik havalandırmanın geliştirilmesi, 19. yy’da asansör ve çelik çerçevenin
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geliştirilmesi kadar etkili olmuştur. Geleneksel masif, taşıyıcı duvarlı cephe konstrüksiyonundan hafif
cam giydirme cepheli binalara geçiş, yüksek binaların enerji performansına olumsuz yönde etki
etmiştir. Stein [11] tarafından, 1950–70 yılları arasında yapılan 86 yüksek bina üzerindeki bir
araştırma, bu dönemin yüksek binalarında enerji tüketiminde önemli bir artış olduğunu gözler önüne
sermektedir. Bu çalışma sonuçlarına göre, 1960lar’da yapılan yüksek binaların enerji tüketimi,
1950ler’de yapılanların iki katından fazladır.
2.4. IV. Dönem (1973 – 2011)
1973 ve 1979 yıllarında yaşanan büyük enerji krizi, sadece yapı sektöründe değil, tüm alanlarda enerji
tüketiminin kontrol altına alınması gereğine dikkat çekmiştir. Bu döneme kadar mekanik havalandırma
ve yapay aydınlatmaya dayalı olarak işletilen yüksek binalarda enerji tüketimi önemli bir sorun
oluşturmazken, bu krizlerden itibaren, enerji tasarrufunun gerektirdiği önlemler ön plana çıkmaya
başlamıştır. Birçok gelişmiş ülke, yapı yönetmeliklerini enerji tasarruf önlemlerini ön plana çıkarak
halde değiştirmiş, ya da yeni enerji performans yönetmelikleri geliştirmiştir. Bu yönetmeliklerin ortak
şartlarından biri çift camlı doğramaların kullanılması zorunluluğudur [12]. Bu sayede birçok mimar ve
mühendis, ısı yalıtımlı ve güneş kontrol camları geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatmış, bunun
ötesinde renkli ve yansıtıcı camlara olan talep de giderek azalmış, saydam, ışık geçirgenliği yüksek,
ısı geçirgenliği düşük camlara yönelme olmuştur.
Bu dönemde giderek yaygınlaşan ofis ekipmanları ve teknolojik gelişmeler yüksek binaların enerji
tüketimine olumsuz yönde etki etmiştir. Örneğin bilgisayar kullanımının yaygınlaşması bir taraftan
elektrik enerjisine ihtiyacı artırırken, bilgisayarların yaydığı ısı mekanlardaki sıcaklık seviyesinin de
artmasına neden olmuştur. Mekanlardaki sıcaklık artışının dengelenmesi ise, mekanik soğutma
sistemlerine ek yük getirmiş, böylece dolaylı olarak enerji tüketiminde artış olmuştur.
2.5. V. Dönem (1979 – Günümüze Kadar)
1970ler’deki enerji krizinden günümüze yaklaştıkça geçen sürede yapılan yüksek binaların büyük bir
çoğunluğu enerji performans kriterleriyle uyumluluk gösterse de, bu performansı daha ileriye
taşıdıkları söylenemez. Buna rağmen son yıllarda yapılan bazı örneklerin bu açıdan dikkat çekici
özellikleri vardır. Örneğin çevreye duyarlı yaklaşımın uygulandığı yüksek binaların ilk örneklerinden biri
Gordon Bunshaft’ın Cidde için tasarladığı National Commercial Bank’tir (1982) (Resim 2). Gordon
Bunshaft bu ofis yapısında Arap Yarımadası’nın avlulu evlerini üçgen bir plan şemasına uyarlamıştır.
Dönemin modası olan cam giydirme cephe yerine, iklimsel verilere uygun olarak dış cepheyi taş kaplı
masif duvarlar şeklinde tasarlamış, içte bina yüksekliğindeki atriuma bakan cepheler ise doğal
aydınlatma etkisini artıracak şekilde camla giydirilmiştir. Bu atrium aynı zamanda doğal havalandırma
yoluyla serinletme etkisini de güçlendirmektedir.
Bu örneği Ken Yeang’ın bioklimatik gökdelenleri, Norman Foster’ın Frankfurt’taki Commerzbank
Binası (1997) (Resim 3) ve bir dizi ekolojik yüksek bina örneği izlemektedir. Bir çok ekolojik ve enerji
etkin stratejiyi bünyesinde barındıran Commerzbank’ta enerji tasarrufu sağlayan tasarım yaklaşımları
aşağıdaki şekilde özetlenebilir [1]:





Doğal havalandırma ve aydınlatma etkisini güçlendirmek üzere, bina yüksekliğinde merkezi bir
atrium tasarlanması,
Ofis mekanlarına daha fazla gün ışığı sağlamak için geniş ve aydınlık gökbahçeler,
Ofis katlarında açılabilir pencerelerle doğal havalandırma sağlayan çift katmanlı cephe
tasarımı,
Tavandan soğutma sistemi uygulaması.
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Resim 2. National Commercial Bank, Cidde (1982); (Solda) Genel Görünüş, (Sağda) Atriumdan
Geçen Kesiti.

Resim 3. Commerzbank, Frankfurt (1997); (Solda) Genel Görünüş, (Sağda) Atriumdan Geçen Kesiti.
Bu binada uygulanan bir çok enerji etkin tasarım stratejisi, bu dönemin çevreye duyarlı diğer yüksek
binalarında da büyük oranda uygulanmıştır. Mimari form ve cephe açısından bakıldığında, bu dönemin
yüksek binalarında cephe yüzey alanı / kat alanı oldukça yüksek, cephe-çekirdek arası derinlik ise
daha azdır. Geniş kat planlarında ise atrium alanlarıyla doğal ışık etkisi güçlendirilmektedir. Bu tür
yaklaşımlar yapay aydınlatma ve havalandırma yükünü azaltsa da, özellikle soğuk iklim bölgelerinde
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ısıtma yükünü artırmaktadır. Yapay aydınlatma yükünü azaltmanın etkin bir yolu harekete duyarlı
algılayıcılar kullanmaktır. Örneğin New York’taki One Bryant Park’ta (2008) (Resim 4) bu yaklaşımla
aydınlatma enerjisi %25 oranında azaltılmıştır [13].
Bu dönemin özelliklerinden biri de tümüyle mekanik havalandırmaya bağımlılığın azaltılarak, hava
koşullarının el verdiği zamanlar için, doğal ve/veya karma havalandırma stratejilerinin uygulanmasıdır.
Yaklaşık 60 yıllık bir süreden sonta yüksek binalarda ilk defa açılabilir pencereler kullanılmaya
başlanmıştır. Örneğin GSW Genel Merkezi’nde batıya bakan ve termal baca şeklinde çalışan çift
katmanlı cephe sistemi uygulanmıştır (Resim 5). Binanın cephe boşluğunda güneş etkisiyle ısınan
hava yükselmekte, ofis pencereleri açıldığında kullanılan havayı da beraberinde sürüklemektedir.
Ofislerden boşalan kirli havanın yerini ise diğer cepheden alınan taze hava doldurmaktadır. Bu stratji
yapını yılın %70’inde doğal olarak havalandırılmasını sağlamakta ve mekanik havalandırma yükünü
de azaltmaktadır [5].
Günümüze yaklaştıkça, yüksek binalarda yerinde yenilenebilir enerji üretim teknolojilerinin
uygulanması da yaygınlaşmaktadır. Aşağıdaki bölümde, bu teknolojilere ve uygulama örneklerine yer
verilmiştir.

Resim 4. One Bryant Park, New York (2008);
(solda) genel görünüş, (sağda) cephenin kesit perspektifi.

Resim 5. GSW Genel Merkezi,
Frankfurt (1999).

3. YÜKSEK BİNALARDA YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
Enerji etkin yüksek bir binanın en önemli hedefi bir yıl boyunca mümkün olan en büyük oranda kendi
enerjisini üretebilmesidir. Yüksek binalarda, enerji ihtiyacı pasif tasarım yaklaşımlarıyla en aza
indirgendikten sonra yapılması gereken, gerekli enerji yükünün yapı alanında yenilenebilir
kaynaklardan karşılanmasıdır. Henüz deneysel aşamada olarak değerlendirilecek bu tür uygulamalar
dünya genelinde giderek yaygınlaşmaktadır. Bu alandaki güçlük gerekli enerji miktarının mümkün olan
en büyük oranda bu kaynaklardan karşılanmasıdır. Bu yaklaşım çeşitli ölçeklerdeki rüzgar
türbinlerinin, PV pillerin/panellerin, güneş kollektörlerinin, birleşik ısı ve güç sistemlerinin ve yakıt
hücrelerinin yapıya entegre edilmesini gerektirir ki, bu sadece mimarın alabileceği bir karar olmayıp,
yatırımcı ve mühendislerin birlikte çalışmasıyla sonuca ulaşabilecek bir yaklaşımdır. Aşağıda bu
teknolojilere ve uygulandıkları yüksek bina örneklerine ilişkin bilgi verilmektedir.
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3.1. Güneş Enerjisinden Yararlanma
Yapılarda güneş ışığından elektrik ve ısı enerjisi üretme amacıyla yararlanılmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında, özellikle güneş ışınlarından elektrik elde etme etkinliği düşük olsa da, bilimsel
çalışmalarla, bu teknolojinin giderek geliştirilmesi beklenmektedir [14].
Yapılarda güneş enerjisinden güneş kollektörleri, fotovoltaik (PV) paneller ve binaya entegre PV
(BIPV) gibi ekipmanlar kullanarak, ısı ve elektrik enerjisi üretmek mümkündür. PV panellerin
uygulanma potansiyeli az katlı yapılara oranla yüksek yapılarda daha fazladır; çünkü komşu
binalardan daha yüksek olarak, doğrudan güneş ışınımı alma olanağı daha fazladır. PV lerin yapılarda
kullanımına ilişkin en önemli sorun estetik ve yüksek verimlilik almak için çok miktarda PV panelinin
düzenlenmesi gerekliliğidir.
Bu sorunlara yönelik olarak Center for Architecture Science and Technology (CASE) önderliğinde,
Rensselaer Politeknik Ensititüsü, Skidmore, Owings ve Merill ile diğer mühendislik ve mimarlık
firmalarının biraraya gelerek geliştirdikleri Dinamik Güneş Cephesi (Dynamic Solar Facade) bu
konudaki en son gelişmelerden biridir (Resim 6). Bu cephe sistemi, güneş ışınlarını kendi
merkezlerine yönlendiren piramidal formda saydam camların petek düzeninde birbirine monte
edilmesiyle oluşmaktadır. Her cam piramidin merkezine yerleştirilen lensler güneş ışığını 500 kat
yoğunlaştırarak, bir pul büyüklüğünde ve Spectrolab adı verilen, galyum arsenidden üretilmiş güneş
hücresine yönlendirmektedir. Aynı zamanda saydam bir cephe oluşturan bu teknoloji ile güneş
ışığından ve ısısından %60-80 verimlilikle yararlanmak mümkün olmaktadır [15].

Resim 6. CASE Tarafından Geliştirilen Dinamik Güneş Cephesi [15].
3.2. Rüzgar Enerjisinden Yararlanma
Rüzgardan enerji üretmek amacıyla yüksek binalara rüzgar türbinlerinin yerleştirilmesi yaklaşımı
giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yöntem bir taraftan yüksek bir binanın karbon ayakizini azalttığı gibi,
diğer taraftan da bu yapı türünün görsel açıdan çevresel bir göstergesi olup, kamu üzerinde de olumlu
bir etki yaratmaktadır. Rüzgar hızının yerden yükseldikçe artmasından dolayı, yüksek binalar az ve
orta yükseklikteki binalara oranla bu konuda daha avantajlıdır. Ancak rüzgar enerjisinden yararlanma
kararı alınmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bunların en başında yerel rüzgar
düzeni gelmektedir. Rüzgar gücü potansiyelinin değerlendirilmesinde günlük ve yıllık ortalama rüzgar
hızı dikkate alınmalıdır. Ancak bu da tek başına yeterli bir istatistik değildir. Örneğin bazı iklim
bölgelerinde yılın sınırlı dönemlerinde mevsimsel fırtınalar görülmekte, bunun dışındaki dönemler
sakin, rüzgarsız geçmektedir. Benzer şekilde, bazı bölgelerde gün boyunca çok değişken bir rüzgar
hızı görülebilmektedir. Rüzgar gücü potansiyeline ilişkin en güvenli veri bölgenin yıllık ortalama rüzgar
hızı yoğunluğudur. Rüzgar hızı yoğunluğu, sadece rüzgar hızının değil, rüzgar hızı dağılım frekansının
da dikkate alınarak tespit edildiği yıllık ortalama rüzgar gücü miktarıdır [16].
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Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da hakim rüzgar yönüdür. Binanın kütlesel formu ve türbinlerin
binadaki yerleşimi hakim rüzgar yönü dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Yapılan çalışmalar rüzgar
türbinlerinin hakim rüzgar yönüyle 45º açı yapacak şekilde yerleştirilmesinin maksimum verimlilik
sağlayacağını ortaya koymuştur.
Yüksek bir binada rüzgar enerjisinden en etkin şekilde yararlanmak için bu kararın tasarım
aşamasında alınması ve bina geometrisi ile kütlesinin bu doğrultuda tasarlanması gerekmektedir.
Dünya genelinde performansı en yüksek uygulamalar bu şekilde yapılmış tasarımlardır. Örneğin
Bahreyn’deki Dünya Ticaret Merkezi (2008) (Resim 7), Guanghzou’daki Pearl River Kulesi (2010)
(Resim 8) gibi bazı yapıların kütle ve cephe tasarımında öncelikli etken bu rüzgar türbinlerinin bina ile
bütünleştirilmesidir. Skidmore, Owings ve Merill de, Shanghai’da tasarlamış olduğu Dünya Ticaret
Merkezi’nin tepe noktasında daha sonra yerleştirilmesi ön görülen bir rüzgar türbini için dairesel bir
boşluk bırakmış, ancak bazı ekonomik ve teknik sorunlardan dolayı bu türbin henüz
yerleştirilememiştir.

Resim 7. Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi, Bahreyn (2008); (Solda) Genel Görünüş, (Sağda) Rüzgar
Türbinlerinin Binayla İlişkisi.
Güney Afrikalı mimar Shaun Killa tarafından tasarlanan, 240 m yüksekliğindeki Bahreyn Ticaret
Merkezi de rüzgar türbinleriyle elektrik enerjisinin bir kısmını üreten çarpıcı bir örnektir. Yapı yelken
formunda simetrik iki kuleden oluşmakta olup, kuleler birbirine 29 m çapında üç rüzgar türbiniyle
bağlanmaktadır. Yapının elektrik enerjisinin %10-15’inin bu türbinler tarafından karşılanması
beklenmektedir [17, 18].
71 katlı ve 309.6 m yüksekliğindeki Pearl River Kulesi’nin (2010) dünyadaki en enerji etkin yapıları
arasında ön plana çıkmaktadır. Skidmore, Owings ve Merill firmasından Gordon Gill tarafından
tasarlanan yapının pasif yöntemlerle enerji tasarrufu sağlamasının yanısıra, aktif olarak da enerji
üretebilmesi ilk bakışta göze çarpan özellikleridir. Yapının kütlesi üzerindeki yarıklara yerleştirilmiş 10
000 kWh/y gücünde, 4 adet küçük ölçekli, düşey eksenli rüzgar türbinleri ile elektrik enerjisinin %1’ini
üretmesi beklenmektedir. Guangzhou’da rüzgar hızının ortalama 4 m/s olması ve bu hızın rüzgar
türbinlerini etkin bir şekilde çalıştırmasının mümkün olmamasından dolayı, rüzgara paralel
doğrultudaki güney cephesinde oluşan negatif basınçla hava akımı 8m/s’ye yükseltilmiştir. Modelleme
ve rüzgar tüneli testlerinin sonuçlarına göre, bu yöntemle türbinler tek başına duran, eşdeğer
büyüklükte geleneksel bir türbine kıyasla 15 kat daha fazla elektrik enerjisi sağlayacaktır.
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Resim 8. Pearl River Kulesi, Guanghzou (2010).
Yapıda rüzgar gücünün yanısıra bir dizi aktif enerji stratejilerinden de yararlanılmıştır. Kütlenin
2
tepesinde, 1500 m cama entegre edilmiş ince film PV hücrelere ek olarak, batı cephesindeki sabit
güneş ekranına yerleştirilen 1500 m2 PV hücreler, toplam 300 000 kWh kapasiteyle gerekli elektrik
enerjisinin %2’sini üretecektir. Tropikal güneşin etkilerine maruz bu ofis kulesinde, mekanik sistemlerin
soğutma yükünü ve enerji tüketimini azaltmak üzere çift kabuk bir cephe sistemi de tasarlanmıştır. Dış
katman low-E kaplamalı ve yalıtımlı çift camdan, iç katman tek camdan yapılmış olup, ara katmandaki
hava güneş etkisiyle fazla ısındığında, iç mekanları etkilemeden, her kat seviyesindeki boşluklardan
fanlarla dışarı atılmaktadır. Normal koşullar altında, ara boşluğa alınan doğal hava, mekanik katlara
yönlendirilmekte, burada koşullandırılarak iç mekanlara verilmektedir. İç mekanlarda doğal ışıktan
yararlanmanın yanısıra, güneşin ısıtma etkisini ve kamaşmayı önlemek amacıyla, çift kabuk cepheye
entegre edilen ve güneş ışığına duyarlı hareket eden otomatik gölgeleme elemanları bulunmaktadır.
Yüksek binalarda güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanılan bir diğer örnek de, 2009 yılında yapımı
askıya alınan Dubai’deki Lighthouse Kulesi’dir. Atkins Middle East tarafından tasarlanan bu 66 katlı
kule, zeminden yükselen iki ayrı kulenin 11. katta bir köprüyle birleşmesinden oluşmaktadır. Kulenin
güney cephesine entegre edilen 4000 adet güneş paneli ve 3 adet 29 m çapındaki rüzgar türbini ile
elektrik ihtiyacının %65’ini karşılaması beklenmektedir.
3.3. Birleşik Isı ve Güç Sistemleri
Birleşik ısı ve güç sistemleri enerjinin hem elektrik hem de ısı formunda, aynı sistem içinde birlikte
üretilmesini sağlamakta olup, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri olarak da bilinmektedir [19]. 20
yılı aşkın bir süredir dünyada başarıyla uygulanan ve özellikle son 10 yılda daha fazla yaygınlaşan bu
yöntemle aynı miktarda kaynak girdisiyle daha yüksek verimlilikte enerji üretilmektedir. Başka bir
deyişle, her iki enerji formunun ayrı ayrı üretilmesi için gereken kaynak miktarıyla, bu sistem
kullanıldığında daha fazla enerji üretilmektedir. Sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoruyla
kullanılan enerjinin %30-40’ı elektriğe dönüştürülürken, bu sistemlerde dışarı atılan ısı enerjisi de
kullanılır ve verimlilik %70–90 mertebelerine çıkar. Enerji verimliliğinin yanısıra bu sistemlerde CO 2
yayımı daha düşüktür (Resim 9).
Kojenerasyon sistemlerinin kullanımı Avrupa şehirlerinde oldukça yaygındır. Örneğin Stockholm,
Helsinki ve Kopenhag elektrik ve ısıtma ihtiyaçlarının önemli bir kısmını bu sistemlerle karşılamaktadır.
Yoğun kentsel yerleşimlerde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla geliştirilen bu teknoloji tasarım
esnekliğine sahip olduğu için tek bir yüksek bina için veya enerji ihtiyaçları eşdeğer olan yüksek bina
grupları için de kullanılabilmektedir [20].
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Resim 9. Bir Kojenerasyon Santralinden Örnek.
Kojenerayon sistemlerinin yüksek binalarda kullanıldığı ilk örnek New York’ta Cook + Fox Architects
tarafından tasarlanan One Bryant Park Kulesi’dir (2009) (Resim 4). 58 katlı 366 m yüksekliğindeki bu
ofis binası elektrik enerjisinin önemli bir kısmını 4.6 megaWatt gücündeki kojenerasyon sistemiyle elde
etmektedir. Bu bina kojenerasyon sisteminin yanısıra bir çok ekolojik özelliğiyle ABD’nin platin LEED
sertifikası alan ilk gökdeleni olmuştur. Örneğin döşemeden tavana kadar ısı yalıtımlı camlar
maksimum gün ışığı sağlarken, otomatik gün ışığı ayarlama sistemiyle ofislerdeki kamaşma sorunu
yokedilmiştir. İçeri filtrelenerek alınan taze hava, dışarı bırakılırken de büyük oranda arındırılmaktadır.
Yapı sadece enerji performansı açısından değil, iç mekan çevre kalitesi, su ve malzeme
kullanımındaki etkinliği açısından da dikkat çekicidir. İç mekanlarda CO 2 oranı yükseldiğinde sinyal
veren sensörler bulunmaktadır. Döşeme altından havalandırma sistemi ve her mekandaki termostatlar
ile kullanıcılar istedikleri gibi bulundukları mekanın ısı düzeyini ayarlayabilmektedir. Tuvaletlerde
kullanılan susuz pisuvarlar önemli ölçüde su tasarrufu yapmakta ve 4 ara katta düzenlenen büyük
boyutlu su tanklarından birisinde yağmur suyu depolanmaktadır. Buna ek olarak yerin 27 m altına
gömülen 54 adet dev boyuttaki su tankı, buz pilleri olarak adlandırılmakta ve bu tanklar gece boyunca
toprak ısısından yararlanarak buz üretmekte, buzlar HVAC sisteminde soğutma amaçlı
kullanılmaktadır [21].
3.4. Yakıt Hücreleri
Sürekli sağlanan bir yakıttan elektromanyetik yolla elektrik üreten araçlar olan yakıt pilleri çevreye
zararlı atık oluşturmamaları, sessiz çalışmaları ve yüksek enerji etkinliği açısından büyük yarar
sağlamaktadır. Elektrik enerjisi üretmelerinin yanısıra, sıcak su veya mekan ısıtma için gerekli ısı
enerjisi için termal enerji kaynağı olarak da kullanılabilmektedir. Bu araçlarda kullanılan yakıt genellikle
hidrojen olup, hidrojen elde etmenin en etkin yolu ise doğal gazdan yararlanmaktır. Çevresel yararları
fazla, sessiz ve temiz araçlar olan yakıt hücreleri, doğal gazdan elde ettiği hidrojen ve oksijeni
birleştirerek, elektrik, ısı ve su üretmektedir [20]. Bu araçların kullanımında en önemli sorun hidrojen
kaynağının ekonomik yolla elde edilebilmesi olduğundan ve günümüz şartlarında yüksek maliyetli
olduklarından, gelecekte üretimlerinin yaygınlaşmasıyla maliyetlerinin de düşmesi beklenmektedir.
New York’taki Conde Nast Binası’nın (Resim 10) 4. katına yerleştirilen 2 adet 200kW/s gücündeki
yakıt hücresi, doğal gaz kullanarak gereken enerjinin bir kısmını üretmektedir. Bunun yanısıra elektrik
enerjisinin %5 oranındaki kısmı da üst katlardaki parapetlere yerleştirilen PV panellerle
sağlanmaktadır [22, 23].
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Resim 10. Conde Nast Binası, New York (2000).

4. YÜKSEK BİNALARDA GELİŞMİŞ CEPHE TEKNOLOJİLERİ
Yüksek bir yapıda enerji etkinliği, başka bir deyişle ısıtma ve soğutma enerjisinden tasarruf, iç
mekanların doğal olarak aydınlatılması ve havalandırılması, bunların yanısıra, güneşin istenmeyen
etkilerinden kaçınmak açısından cephe tasarımı önem taşımaktadır. Cephe yüzeyleri yüksek bir
yapının kabuğunun yaklaşık %90-95’ini oluşturmaktadır; dolayısıya çatı yüzeyi cepheye oranla daha
az önem taşımaktadır [20]. Yüksek bir yapıda enerji tasarrufu ve kaybı, cephe sisteminde kullanılan
malzeme ve uygulanan detaylarla yakından ilişkilidir. Cephe sadece yapının mimari kimliğini ve
estetiğini belirlemekle kalmayıp, iç mekan çevre koşullarının kontrol edilmesinde de önemli bir görev
üstlenmektedir.
Bu alandaki en güncel eğilimlerden biri, doğal havalandırma sağlamanın yanısıra ısıtma ve soğutma
enerjisinden tasarruf sağlamaya yönelik olarak tasarlanan çift kabuk cephe sistemleridir. Ingenhoven
Overdiek Architects tarafından tasarlanan, Münih’teki Hochhaus Uptown Münih (Resim 11), bu
alandaki ilk uygulamalardan biri olup, kat yüksekliğinde tasarlanan çift katmanlı cephe panelleri ve bu
panellerin üzerinde, bina otomasyon sistemi tarafından çalıştırılan dairesel vantilatörlerle, çalışanlarına
doğal hava ve dış gürültüye karşı yalıtım sağladığı gibi, ısıtma ve soğutma için gerekli enerjiyi de
azaltmaktadır [22]. Norman Foster tarafından tasarlanan Londra’daki Swiss Re Kulesi de (Resim 12)
bu teknolojinin uygulandığı en güncel örneklerden biridir. Çift kabuk cephe teknolojisinin yanı sıra,
argon dolgulu çift camlar, üçlü camlar ve çeşitli kaplamalar ile camın ışık geçirgenliği önlenmeden, ısı
geçirgenlik değerleri azaltılabilmektedir [24].

SONUÇ
Tarih boyunca değişen mimari eğilimlerin, teknolojik gelişmelerin ve yapı yönetmeliklerindeki
değişikliklerin yüksek binaların enerji performansında etkili olduğunu söylemek mümkündür. İlk yüksek
bina örneklerinde enerji büyük oranda mekanların ısıtılmasında ve düşey ulaşım sistemlerinde
tüketilirken, yapıların masif taşıyıcı duvarlı cepheleri ve termal kütleleri istenmeyen ısı kayıp ve
kazançlarını engelliyor, enerji performansını artırıyordu.
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Resim 12. Swiss Re Kulesi, Londra
(2004).

İkinci dönem yüksek binalar, 1916 New York İmar Planı’nın doğal bir sonucu olarak giderek
narinleşmeye başlamış, bununla beraber cephedeki hareketlenme istenmeyen ısı kaybı ve
kazançlarına neden olmuştu. Ancak bu durum bir taraftan da doğal ışıktan yararlanmayı
kolaylaştırıyordu.
Üçüncü dönemin yüksek binaları ise büyük oranda cam giydirme cephe tasarımının etkisi altında
gelişmiş, binalarda şeffaflık ve gün ışığından yararlanma olanağı artmış, buna karşılık enerji
performansında düşme görülmüştür. Cephe derinliği fazla olan kullanım alanları ancak mekanik
havalandırma ve yapay aydınlatma sistemlerinin desteği ile işletilebiliyor, bu da enerji tüketimini
artırıyordu. Bu dönemde yönetmeliklerle konfor koşulları da geliştirilmiş, örneğin ofislerdeki aydınlık
düzeyleri artırılmıştı.
Dördüncü dönemin yüksek binaları da, ısıcamlı doğramaların avantajıyla, şeffaflık oranı
değişmeksizin, enerji performansında yükselme görülmüştür. Mekanik havalandırmaya dayalı olarak
işletilseler de, cephede istenmeyen ısı kayıp ve kazançlarının önlenmesine ilişkin teknolojik gelişmeler
enerji performansının yükselmesinde büyük avantaj sağlamıştır.
1973 ve 1979’daki enerji krizinden günümüze kadar geçen dönemde yapılan yüksek binaların çağdaş
örneklerinde doğal aydınlatma ve havalandırmaya, bunun beraberinde getireceği çevresel yararlara ve
kullanıcı sağlık/konforuna büyük önem verilmiştir. Günümüzün çağdaş yüksek binaları artık
teknolojinin de yardımıyla “net-sıfır enerjili bina” olma yolunda büyük yol katetmiştir. Geçmişte enerji
ve doğal kaynakların kitlesel tüketicileri olarak bilinen yüksek binalar, günümüzde gelişen teknolojinin
de yardımıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma konusunda ilerleme kaydetmiştir. Bu
konudaki yenilikler ve uygulamalar henüz deneysel aşamada olsa da, yüksek binaların gelecekte
sadece enerji performansı açısından çok iyi bir noktaya gelmekle kalmayıp, çevre ve insan sağlığına
yararlı bir bina türü olması da mümkündür.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE DOĞRU MİMARLIK VE
YÜKSEK PERFORMANSLI YEŞİL BİNA ÖRNEKLERİ
Gönül UTKUTUĞ

ÖZET
Daha sürdürülebilir bir yaşam, çevre ve mimarlık perspektifinden bakılırsa, binaların evrimleşme süreci
yeni başlamıştır. Yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji (veya karbon-sıfır bina), yüksek
performanslı gibi değişik etiketler taşıyan binalar hızla gündemimize girmektedir. Yanlışlıkla
sürdürülebilir bina olarak da adlandırılabilen ve birbirinden çok da önemli farklılıklar taşımayan bu
yaklaşımlar, yapılı çevreyi radikal bir biçimde dönüştürmekten çok, adım adım ilerleyen bir sürece
işaret etmektedir. Bu nedenle, gerçek anlamı ile sürdürülebilir olmayıp, sadece sürdürülebilir binalara
giden yolun kilometre taşlarını oluşturdukları unutulmamalıdır.
Binaların çevresel performanslarının sertifikalama ve derecelendirme sistemleri ile değerlendirilmesi,
konulmuş olan hedefleri yakalamadaki başarı düzeyinin saptanması açısından çok değerlidir. Kendine
özgü değerlendirme ve sertifikalama sistemleri olmayan, Türkiye ve benzeri ülkeler açısından, ülkeye
özgü bir sistemin, bu sistemi besleyecek mevzuat, alt yapı ve uzman kadrolarının oluşturulmasının
önemi büyüktür. Bu tür yetersizliklerin olduğu ülkeler, gelişmiş değerlendirme ve sertifikalama
sistemleri olan ülkelerin yeni pazar alanları olma riski ile karşı karşıyadır.
Bu çalışmada, sürdürülebilirlik anlayışı yanı sıra bu yolda evrimleşme sürecini yaşamakta olan çeşitli
yaklaşımların ana referansını teşkil eden “yüksek performanslı yeşil binalar” yaklaşımına
odaklanılmaktadır. Anahtar özellikleri çerçevesinde açımlanmakta olan bu yaklaşım, BREEAM ve
LEED sertifikalı bina analizleri ile de örneklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil bina, Sıfır enerjili bina, Yüksek performanslı binalar, LEED,
BREEAM sertifikalı bina örnekleri.

ABSTRACT
From the perspective of a more sustainable future, the evolution process of the buildings has just
begun. Buildings under a wide variety of terminology such as green, ecological, climate and
environmental friendly, zero energy (or carbon neutral) and high performance green, are entering to
our agendas. In the present, these building approaches show relatively minor differences,
representing incremental changes rather than radical rethinking of the built environment. So they are
in fact only the milestones in the road to sustainable buildings rather than being sustainable.
Evaluation of environmental performance of buildings with a country-specific certification system is
extremely valuable in determining the success level in targets. Development of such a certification
system with its supporting infrastructure carries great importance for Turkey, if the threat of becoming
a new marketing area for import certification systems is to be kept under control.
High performance green buildings can be accepted as the ultimate and conclusive stage of the
building approaches evolving in the road to sustainable buildings. They are facilities designed, built,
operated, renovated, and disposed of using ecological principles for the purpose of promoting
occupant health and resource efficiency, plus minimizing the impacts of the built environment on the
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natural.environment. This paper is focused on the sustainability concept and “high performance green
buildings” which can be accepted as the main referance base for various approaches. The conceptual
framework of the study is exemplified with case studies of BREEAM and LEED certified buildings.
Key Words: Sustainability, High performance green buildings, Carbon neutral buildings, BREEAM
and LEED certified buildings

1. GİRİŞ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞI
Yapılı çevrenin tasarımının, insan ırkı ve binlerce diğer canlı türünün devamının sağlanmasında, iklim
değişikliği ve sürdürülemez gelişim nedeniyle tehdit altında olan gelecek nesillerin mirasının
sürdürülmesinde önemli bir rolü vardır. Sürdürülebilir kentsel gelişme ihtiyacı, hem kenti hem de tekil
binaları doğal çevreleriyle ortak bir yaşam ilişkisi içinde olan karmaşık etkileşimli sistemler olarak ele
alan bir mimarlık ve planlama yaklaşımını gerektirmektedir.
Günümüzde, "sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, iklim ve çevre dostu, yüksek performanslı, akıllı, pasif,
karbon-sıfır bina" gibi pek çok isim altında karşımıza çıkan uygulamaların amacı, gelecekteki
kuşakların varlığını sürdürememe riskinden hareketle, "doğaya" saygı duymamızı ve ona gereken
özeni göstermemizi sağlayacak binalar gerçekleştirebilmektir.
Yerküre üzerindeki varlığımızın yüzyıllarca sağlıklı olarak sürdürülebilmesi bizi saran ekosistemlerin
bugünkü ve gelecekteki varlığını sağlıklı olarak sürdürebilmesine bağlıdır. Ekolojik, sosyal, ekonomik,
teknolojik vb. sistemler arasındaki güçlü etkileşim ve karşılıklı bağımlılık küresel bağlamda kompleks
ve bütünleşik tek bir sistem gibi davranmalarının nedenidir. Bu sistemlerin her hangi birindeki diğer
sistemlerden bağımsızmış gibi görünen bir aktivite diğer sistemler üzerinde de yansımalar
yaratmaktadır. Bu nedenle insan aktivitelerinin yerküre üzerindeki etkilerinin, uzam ve zamanın değişik
ölçeklerine dayalı olarak ve bu sistemler bağlamında değerlendirilmesi önemlidir.
İnsanoğlunun ve onları saran ekosistemlerin bugünkü ve gelecekteki varlığını sağlıklı olarak
sürdürebilmesi zemininde yürütülen çalışmalar “sürdürülebilirlilik felsefesi”ne dayanmaktadır (1).
Değişik bağlamlar çerçevesinde içeriği zenginlik kazanmış olan sürdürülebilirlik felsefesi, bugünkü ve
gelecekteki varlığımızın sağlıklı olarak sürdürülebilmesine odaklanmış çevreci yaklaşımlar
perspektifinden şöyle özetlenebilir;
“günümüzün gereksinimlerinin gelecek nesillerin gereksinim duyacağı kaynaklara zarar vermeden
karşılanabilmesi”, “bugünün kaynaklarının gelecek kuşaklara da aynı şekilde aktarılabilmesi”
“günümüzde ve gelecek yüzyıllar boyunca, yerel ve küresel ölçekte, insan nesilleri ve ekosistemler
arasında sağlanması gereken uyumlu birlikteliğin sosyal, ekonomik ve çevresel önceliklerinin ilkeleri”.
Sürdürülebilirlik kavramından hareketle, “sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir mimarlık, sürdürülebilir
bina anlayışı, yerel ve küresel ölçekte çevresel, sosyal ve ekonomik öncelikleri yakalayarak, insan ekosistem uyumunu günümüze, günümüzden geleceğe taşıyabilecek uygulamalardır” şeklinde
tanımlanabilir. Sürdürülebilir tasarımın temel hedefleri; yenilenebilir, kirletmeyen doğa dostu enerji ve
ekoteknolojilerin, malzemelerin kullanılması, su ve enerji başta olmak üzere tüm kaynaklarda koruma,
tasarruf ve geri kazanımın gerçekleştirilmesi, arsa ve çevresinin potansiyelinin, binanın işletme, bakım
ve onarım süreçlerinin optimizasyonu olarak özetlenebilir (2). Günümüzde, genellikle çevrecilerin
gündeminde yer almakta olan sürdürülebilirlilik bilincinin, gelecekteki varlığımızın sürdürülebilmesi
adına, her bir bireyin gündemine ve uygulamasına gireceği bir paradigma değişimine gereksinim
vardır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE DOĞRU BİNA YAKLAŞIMLARI
“Yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji veya karbon-sıfır bina, yüksek performanslı " bina
sözcükleri kendi aralarında birbirinin yerine kullanılabildiği gibi, bu sözcükler yerine çoğu zaman
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“sürdürülebilir bina” sözcüğü de kullanılabilmektedir. Oysa, sürdürülebilir bina ve hatta sürdürülebilir
çevre, bağlamı itibarıyla, son derece geniş kapsamlı ve iddialı, erişilmesi çok kolay olmayan ama
yerküre üzerindeki geleceğimiz adına “kısmi değil bütünleşik ve kesin çözümleri” içeren bir hedeftir. Bu
nedenle yerinde ve dikkatli kullanılması gereken bir sözcüktür (3). Bu kafa karışıklığı ve kavram
kargaşasının nedeni gerek “yeşil” (ya da diğer etiketler altında), gerekse “sürdürülebilir bina” başlığı
altında son derece karmaşık bir şekilde ele alınan tanımlar, teoriler, programlar, düzenlemeler,
teknolojiler vb.dir. Sürdürülebilir bina tanımı, yerküre ve çevre üzerinde kesin ve somut olarak hiç bir
olumsuz etkisi olmayan binalar için kullanılmalıdır. Bu nedenle çevreye ve kullanıcılarına, bugünün
binalarından “daha az” zarar vermesi amaçlanan binalar henüz sürdürülebilir binalar olarak
tanımlanamaz, ancak en genel anlamı ile referans verebilir. Bugün çevreye ve kullanıcılarına daha az
zarar verme hedefiyle gerçekleştirilmiş pek çok başarılı örnek olduğu kadar çevresel önem taşıyan
kriterleri destekleyici ölçüt ve ölçümlere dahi sahip olmayan, sadece adı yeşil olan pek çok bina örneği
de vardır. Zira yeşil etiketi, bugün pek çok üründe olduğu gibi, inşaat sektöründe de sadece reklama
yönelik olarak kullanılabilmektedir. Sadece çevre üzerinde kesin ve somut olarak hiç bir olumsuz etkisi
olmayan binaların sürdürülebilir binalar olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülürse, evrimleşme
sürecini yaşamakta olan çeşitli yaklaşımların sürdürülebilir bir gelecek adına önem taşımakla beraber,
sadece adım adım ilerlemekte olan bir sürece işaret etmekte olduğu unutulmamalıdır.
2.1. Sürdürülebilir Binalara Yolculukta Kilometre Taşları Olarak Yeşil Binalar
20. yüzyılın son çeyreğinde ismini duyuran yeşiller hareketi ile gelişen çevreci/ekolojik yaklaşımlar,
değişik alanlarda güçlü yansımalara neden olmuştur. Yeşilci söylem, doğayı sömürmeye, kirletmeye
dayalı sürec ve teknolojileri reddeden, çevre ve insan dostu bir yaklaşım. Dünya kaynaklarının beşte
ikisini tüketen ve atmosferik kirlenme yaratan binalar, çevre sorunları çerçevesinde öncelikli
alanlardandır. Mimarlık alanında, 70’li yıllardan itibaren önemi kavranan enerji korunumu ve pasif/aktif
güneş teknolojilerine dayalı tasarım yaklaşımları, çevreci perspektifler ile daha etkin bir içerik
kazanmış bulunmaktadır.
“Yeşil Mimarlık, binanın, doğuşundan ölümüne kadar tüm girdi ve çıktıları ile biosferin ekolojik
sistemlerine entegre olabileceği, tasarrufa, dönüştürerek tekrar kullanmaya ve çevreye zararlı atık
üretmemeye özen gösteren yaklaşımlar” olarak tanımlanabilir (4).
2.1.1.Yeşil Binaların Temel Hedefleri



Binayı kullanacak olanlar için dayanıklı, emniyetli, sağlıklı, rahat ve ekonomik ortamların
yaratılması,
Binaların ve çevrelerinin tasarım, yapım, işletim, kullanım, bakım-onarım, yıkım veya yeni işlev
kazandırma aşamalarında (beşikten mezara), ekolojik sistemlerin korunmasına yönelik olarak
enerji, su, malzeme, arsa, sermaye gibi tüm kaynakların etkin (verimli) kullanımı,

Bu yaklaşım çerçevesinde temel hedeflerden biri olan “kaynak kullanımında etkinliğin artırılması”
açısından dört altın kural önerilmekte:





“Tasarruf et”; daha az kullanarak aynı kaliteyi veya performansı yakalamaya çalış, israfı önle
“Tekrar kullan”; uygulanabilir, güvenli ve sağlıklı olması açısından koşullar yeterli ise atma,
değerlendir,
“Dönüştür”; yeniden kullanıma sokulabilme koşullarını oluştur, veya dönüştürülebilir olanı
tercih et ,
“Yenilenebilir, çevre döstu ve sağlıklı olana öncelik tanı”, çevreyi kirleten ve tükenme riski
olanları azalt.

2.1.2. Yeşil Binalar Neler Gerektirmekte?
1. “Enerji Etkin” yaklaşımlarla enerji tasarrufu, “Kaynak Etkin” yaklaşımlarla kaynak tasarrufu
sağlanması,
2. Bina ve çevresindeki doğal ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin korunması,
3. Zorunlu olmadıkça yeni gelişme alanları yaratılmaması, yenileme ve geliştirme ile mevcut bina
ve altyapılardan yararlanmaya öncelik verilmesi,
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4. Yerleşmelerin yaya ulaşımı ölçeğinde ve temel gereksinimlerin içerildiği komşuluk üniteleri
halinde tasarlanması, toplu taşım olanaklarının yaygılaştırılıp, güçlendirilmesi ile bireysel
ulaşım gereksiniminin azaltılması,
5. Dayanıklı, uzun ömürlü, tamiratı ve yenilenmesi kolay, zaman içindeki değişimlere göre
yeniden değerlendirme ya da yeni fonksiyonlar yüklenebilme, uyum yeteneği yüksek binalar
tasarlanması,
6. Tasarımda daha küçük m2 de daha kullanışlı mekanlar yaratılması, yani mekan verimi
artırılarak inşaat ve işletme aşamalarındaki maliyetin düşürülmesi, bina formunda daha sade
geometri tercih edilerek kaynak-malzeme optimizasyonu sağlanması,
7. Çevreye ve insanlara zarar vermeyen, sınırlı kaynaklara dayanmayan malzemelerin tercih
edilmesi, israfa izin verilmemesi,
8. Uzun ömürlü, tamiratı ve yenilenmesi kolay, üretim aşamasında göreli olarak daha az enerji
gerektiren, yeniden kullanıma girebilen dönüşümlü malzeme, bileşen kullanılması, nakil için
gereken enerjiden tasarruf amacı ile yerel olarak mevcut malzemelere öncelik verilmesi,
9. Bina ve çevre tasarımında suyu israf etmeyecek, su tüketimini azaltacak uygulamalardan
yararlanılması; örneğin, çevre düzenlemelerinde daha az bakım, daha az su gerektiren bitki
dokusu tercihi, su ekonomisi yapan sıhhi tesisat malzemesi kullanılması, yağmur sularının,
duş, çamaşır makinesi ve lavabolarda kullanılmış atık suların (gri su) depolanması, arıtılarak
bahçe sulamasında veya tuvalet temizliğinde kullanılması,
10. Bina ve insanların sağlığı ön plana alınarak doğal havalandırma, doğal aydınlatmayı
zenginleştiren, yoğuşma-küf oluşmasına izin vermeyen tasarım yapılması, bina iç ortamında
HCFC, uçucu organik partiküller (VOC), radon emisyonu, böcek ilaçları gibi, çevre ve insan
sağlığını tehdit eden kirletici ve toksik maddelere izin verilmemesi, denetlenmesi,
11. Mekanik ısıtma, soğutma sistemlerinde verimi yüksek, zararlı emisyonu düşük ekipman tercihi
ve havalandırma dahil mümkün olan alanlarda ısı geri kazanımı tekniklerinden yararlanılması,
yapay aydınlatmada verimi yüksek sistem ve örneğin T8 florasanlar gibi ürünler, düşük
sarfiyatlı buz dolabı, çamaşır makinesi, TV gibi elektrikli ev aletlerinin tercih edilmesi,
2.2. Sürdürülebilir Binalara Yolculukta Kilometre Taşları Olarak Sıfır Enerjili Binalar
“Sıfır Enerjili Bina” (SEB) veya net sıfır enerji bina (NSEB) net enerji tüketimi sıfır olan binalar için
kullanılan genel bir tanımdır (5). Amerika’daki Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuarı (NREL)
mühendislerinden Paul Torcellini ve Drury Crowley yanısıra Enerji Departmanı, Yapım Teknolojileri
Bürosu da (DOE Office of Building Technologies) sıfır enerji kavramını binalar açısından dört ayrı grup
olarak sınıflamaktadır (6). Bu sınıflama enerji fiatlarına, enerji türüne veya karbon salımına bağlı
olarak farklı şekillerde hesaplanabildiği gibi, enerji dengesinin başarılmasında enerji üretiminin veya
enerji korunumunun taşıdığı önceliğe bağlı olarak da farklılaşmaktadır (7):
1. Enerji Maliyeti Net Sıfır” olan bina (Net Zero Energy Cost Building): On-site üretimle elde
edilerek şehir şebekesine satılan enerji maliyetinin, şehir şebekesinden satın alınan enerji
maliyeti ile dengelenmesi prensibine dayanır. Enerji alım ve satımının orta-uzun vadede enerji
fiyatlarındaki dalgalanmaya dayalı olarak dengelenebilmesi temel amaçtır.
2. “Enerji Kullanımı Net Sıfır” olan bina (Net Zero Energy Use Building): Kullanılan enerji
miktarının tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji ile karşılanması
prensibine dayanır. %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması koşulu ile dışardan
satın alınan (off-site) enerji kullanılıyorsa “Enerji Kullanımı Net Sıfır” (Net zero energy use),
yerleşkede (on-site) üretiliyorsa “Yerleşke enerji kullanımı net sıfır-Net zero site energy use”
olarak tanımlanmaktadır.
3. “Birincil Enerji Kullanımı Net Sıfır” olan bina (Net Zero Primary Energy Use Building): Daha
önceki tanımlara göre daha incelmiş bir tanımdır. Enerjinin, özellikle de elektrik enerjisinin offsite üretimi ve kullanılacağı yere taşınması esnasında oluşan büyük kayıplar nedeni ile enerji
dengesinin kurulması için şebekeden ithal edilen enerji miktarına karşılık daha fazla miktarda
on-site enerji verilmesi gerekliliğine dayanır.
4. “Salımı Net Sıfır” olan bina (Net Zero Emissions veya Zero Carbon Building): Amerika ve
Kanada dışında, Sıfır Enerji Bina, net salımı sıfır olan bina olarak tanımlanmakta olup “sıfır
karbonlu bina” veya “sıfır salımlı bina” olarak da adlandırılabilmektedir. Bu tanıma uygun
binalarda temel prensip on-site veya off- site fosil tabanlı yakıt kullanımının on-site olarak
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üretilen yenilenebilir enerji miktarı ile dengelenmesidir. Bu anlayışı bir adım daha ileriye
taşıyan yaklaşımda ise binanın kullanım aşaması yanısıra binanın inşaat aşamasında üretilen
salımlar ve kullanılan tüm girdilerin içerdikleri enerji de (embodied energy) dahil edilmektedir.
Sıfır enerji bina konseptinin, pasif tasarımlı, enerji etkinliğini ön plana alan düşük enerji binalarından
başlayarak daha sonra ekolojik kriterlere dayalı binaların evrimine dayanarak geliştiği bilinmektedir.
Önce konutlar çerçevesinde gelişen SEB, daha sonra toplu konutlarda, kent ölçeğindeki yerleşkelerde
hatta gökdelen ve ofis kulelerinde başarılı uygulama örnekleri vermektedir. Kentsel merkezlere uzak,
ayrık ve dağınık binalar için mikro-üretim teknolojilerinden, örneğin elektrik üretmek için güneş pilleri
veya rüzgar türbinleri, mekan ısıtmak için bioyakıt, mevsimlik ısı depoları ile desteklenmiş güneş
toplaçlarından yararlanılmaktadır. Toplu yerleşkelerde güneş pillerine ilave olarak biyoyakıtla çalışan
kojenerasyon teknolojisi tercih edilmekte, import-export sayaçlarla şehir şebekelerine bağlanarak, onsite enerji ile off-site enerjinin birbirini desteklemesinden yararlanılmaktadır.
2.3. Sürdürülebilir Binalara Yolculukta Kilometre Taşları Olarak Yüksek Performanslı Binalar
Yüksek Performanslı Binalar yaşam döngüsü çerçevesinde başta enerji olmak üzere çevre, kullanıcı
sağlığı, üretkenlik, işlevsellik, dayanıklılık, ulaşabilirlilik, güvenlik, operasyonel gerekler ve faydamaliyet gibi tüm temel yüksek performans özellikleri bağlamında bütünleşik performansı optimize
edilen binalardır(8). Amerika Ulusal Yapı Bilimleri (ABD National Institute of Building Sciences, NIBS)
tarafından 2007 yılında kurulan Yüksek Performanslı Binalar Konseyi (High Performance Building
Council, HPBC) ise şu tanımı benimsemektedir; “Yüksek Performanslı Binalar çevresel, ekonomik,
insani ve tüm toplumsal etkileri değerlendirerek en gelişmiş tasarım, yapım, işletim ve bakım-onarım
kuralları ile yapılan uygulamalardır”. Bu tanım binaların, insana, çevreye ve topluma ilişkin
sorumluluklarının çerçevesinde değerlendirilmesine dayanmaktadır(9). Tasarımın ilk adımından
itibaren, disiplinler arası bir ekiple, sistemler arası etkileşime dayalı bütünleşik bir yaklaşımla,
belirlenmiş olan sürdürülebililik hedeflerinin doğrultusunda tasarım/üretim/kullanım/işletim/bakımonarım ve dönüştürme süreçlerini içerecek şekilde binanın bir bütün olarak performansının optimize
edilmesini gerektirmektedir(10). Yüksek performanslı binalar ile ilgili ortak kabul görmüş olan hedefler,
aşağıdaki gibi 5 ana başlıkta özetlenebilir (11):
1) Bütünleşik Tasarım İlkelerinin Uygulanması




Bütünleşik Tasarım: Arazi kullanımı, enerji, su, malzeme, iç hava kalitesi, vb. alanlarda
yeşil kriterlerle uyumlu performans hedeflerinin saptanmasında, bina yaşam döngüsü
değerlendirmelerine dayalı olarak sistem kararlarının alınması ve konulmuş hedefler
doğrultusunda gereken takibin yapılmasında, tasarımın ilk adımından bina teslimine
kadar, disiplinler arası ekip ile yürütülen bütünleşik planlama, tasarım ve inşaat
gerçekleştirilmelidir. Yaşam döngüsü analizlerine yıkım dahil her aşama içerilmelidir.
Devreye Alma (building commisionning): Binanın sistemleri ve sistem bileşenlerinin
ölçeğine, karmaşıklığına uygun bir devreye alma süreci vasıtasıyla, bina bütününde tüm
sistemlerin performans doğrulamasının yapılarak tasarım kararlarına uygunluğu
denetlenmelidir.

2) Enerji Performansının Optimizasyonu



Enerji Etkinliği: Bina bütününde enerji etkinliğini optimize etmek için, enerji tüketimi
gerektiren tüm alanları içerecek şekilde enerji performans hedefleri tespit edilmeli, ve
yenilenebilir enerji kullanımına öncelik verilmelidir.
Ölçme ve Doğrulama: Tüketimi takip etmek ve performans optimizasyonunu sürekli kılmak
için ölçme ve takip sistemleri kullanılmalı, en az ilk bir yıl boyunca enerji tasarım hedefleri
ile gerçek datalar (veriler) takip edilerek karşılaştırılmalıdır.

3) Suyun Korunması ve Su Tasarrufu


İç Ortam: İçilebilir su tüketimini ilgili standartlarda belirtilen tüketim alt sınırlarının da altına
düşürebilecek stratejiler kullanılmalıdır.
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Dış Ortam: Su israfına neden olmayacak yeşil doku ve sulama stratejileri kullanılmalı
(suyun tekrar kullanımı ve geri dönüşümü dahil), dış çevre bakımında içilebilir su tüketimi
azaltılmalıdır.
Kanalizasyona atılan sel sularını ve atık sularını azaltarak geri kazandıracak tasarım ve
uygulamalar yapılmalıdır.

4) İç Ortam Hava Kalitesinin Yükseltilmesi







Havalandırma ve Isıl Konfor: İç ortam havasının sıcaklık ve nemliliği ilgili standardları
karşılayacak şekilde tüm zonlarda, zonların gerektirdiği sınır aralıklarında tutulmalı,
standardın gerektirdiği havalandırma miktar ve kalitesi sağlanmalıdır.
Nem Kontrolü: Bina hasarları oluşturmayacak, mantar, küf üremesini engelleyecek şekilde
mekânlar arası nem akışı ve yoğuşma kontrolü yapılmalıdır.
Doğal Aydınlatma: Mekanların %75’inde, alınan doğrudan güneş ışığı hariç en az %2
doğal aydınlatma faktörü (gün ışığı) sağlanmalıdır. Yapay aydınlatma gereğini azaltacak
gün ışığı ile bütünleşik sistem kullanılmalı (otomatik dimmerleme), mekanlarda kamaşma,
parlama kontrolü yapılmalıdır.
Zararlı Malzeme Emisyonlarının Azaltılması: Halı, boya vb. bitirme malzemeleri dahil bina
içinde toksik ve kirletici maddelerin salımına neden olacak malzeme ve ürünler
kullanılmamalıdır.
İnşaat ve Kullanım Aşamalarında İç Ortam Hava Kalitesinin Korunması: İnşaat bitiminden
sonra en az 72 saat boyunca nem oranı %60’tan düşük olan dış ortam havası ile
havalandırma yapılmalıdır.

5) Malzemelerin Çevreye Zararının Azaltılması






Geri Dönüşüm: Kullanılan malzeme ve ürünlerdeki geri dönüştürülmüş içerik yüzdeleri
artırılmalı, hatta mümkünse tamamen geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmalıdır.
Biyo Tabanlı İçerik: Kendini hızla yenileyebilen kaynaklara dayalı ürün ve malzemeler
(örneğin sürdürülebilir sertifikalı ahşap ürünlerin) kullanılmalıdır.
İnşaat Atıkları: Bir projenin planlama aşamasında şantiye atıkları ve hurdalarını geri
dönüştürme amaçlı yerel çözümler bulunmalı ve uygulanmalıdır. Kazı toprağı hariç, inşaat,
yıkım, saha açma ve temizleme atıklarının en az %50’sini geri kazandıracak fırsatlar ve
piyasa ortamı araştırılmalı, değerlendirilmelidir.
Ozon Tabakasına Zarar Veren Bileşikler: Bu tür bileşikler, daha çevreci seçenek ve
ürünlerin olması halinde inşaat aşamasında ve sonrasında kullanılmamalıdır.

3. BİNA DEĞERLENDİRME, LEED VE BREEAM SERTİFİKALAMA SİSTEMLERİ
3.1. Değerlendirme ve Sertifikalama Sistemleri
İnşaat endüstrisindeki sürdürülebilir mimarlığa olan farkındalığın artması ile birlikte; binaların çevresel
performanslarının ve enerji etkinliğinin değerlendirilmesi daha da önemli hale gelmektedir. Bir binanın
çevresel performansının değerlendirilmesinde güneş pillerinin (PV) enerji performansı gibi somut
(tangible) ve cevaplanması görece daha kolay olan sorular yanısıra binanın enerji etkinliği gibi soyut
(intangible) ve cevaplanması daha zor sorular vardır. Enerji ve çevre performansının konulan
hedeflere uygun olarak gerçekleştirilmesi, hem somut hem de soyut sistem performanslarının,
bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesini gerektirir. Binanın kullanıma girdikten sonra performansının
uzun süreli izlenmesi, konulmuş olan hedefleri yakalamadaki başarı düzeyinin saptanması açısından
çok değerlidir. Ayrıca, ilerde gerekebilecek iyileştirmeler ve başka uygulamalar için alınacak dersler
açısından da önemi büyüktür (12). Projenin ilk adımından itibaren sürece paralel yürütülmesi gereken
gözlem ve revizyonlar, değerleme ve sertifikalama süreçlerini hızlandırmakta, hem çevresel hedeflerin
yakalanmasını hem de binanın piyasa değerinin artmasını sağlamaktadır. Gerek kiraya verme,
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gerekse satma aşamalarında saygın bir değerlendirme sisteminden sertifikalı binalar daha çok prim
yapmaktadır.
Yapının, çevresel etkilerinin objektif ve somut olarak ortaya konması amacı ile Yaşam Döngüsü
Değerlendirme (YDD) ve ölçütlere dayalı sertifika programları olmak üzere iki farklı grup söz
konusudur. YDD yöntemleri genellikle yapılan tasarım aşamasında, malzeme ve ürün seçimi, servis
sistemi seçeneklerinin değerlendirilmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Bees (ABD), BEAT 2002
(Danimarka), EQUER, PAPOOSE ve TEAM (Fransa), EcoQuantum (Hollanda), ATHENA (Kanada),
Envest 2 (İngiltere) ve LEGEP, DGNB (Almanya) gibi programlar bu gruba girmektedir. Ölçütlere
dayalı değerlendirme ve sertifika programları ise Breeam (İngiltere 1990), LEED (ABD), SBTool
(Uluslar arası), Ecoprofile (Norveç), Promise (Finlandiya), Green Mark for Buildings (Singapur), HKBEAM ve CEPAS (Hong Kong), Green Star (Avustralya), SBAT (Güney Afrika), CASBEE (Japonya)
Environmental Status (İsveç). Bugün dünyanın önde gelen bina sertifika sistemleri BREEAM, LEED,
GREEN STAR, CASBEE, Almanya'daki DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
olarak özetlenebilir. Almanya'da, "ENEV 2009 Enerji Yönetmeliği"ne göre tasarlanan binaların
doğrudan LEED Gold sertifikası alabilecek düzeyde olduğu belirtilmektedir.
3.2. LEED ve BREEAM Sertifikalama Sistemleri
İlk olarak 1990 yılında BRE (Building Research Establishment) tarafından geliştirilerek İngiltere’de
uygulanmaya başlanan BREEAM U.K. sistemi, (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method) yurtdışı uygulamalarında sözkonusu ülkenin koşullarına uyumlanarak
kullanılabilmektedir (BREEAM International/ BREEAM Bespoke). Breeam’de ana kriterler; “Yönetim,
Sağlık (iç ortamın aydınlatma, akustik, hava, su ve termal konfor kalitesi), Enerji, Ulaşım, Su,
Malzemeler, Atıklar, Arsa kullanımı ve Ekoloji, Kirlilik, Yenilik” başlıkları altında detaylanmaktadır.
BREEAM sistemi, derecelendirmeyi Pass (Geçer), Good (İyi), Very Good (Çok iyi),
Excellent(Mükemmel), Outstanding (Çok Mükemmel) şeklinde yapmaktadır.
Amerikada Yeşil Bina Konseyi (U.S. Green Building Council, USGBC) tarafından geliştirilerek,
1998’den itibaren Amerika’da uygulanmaya başlanmış olan LEED (The Leadership in Energy and
Environmental Design), yeşil bina derecelendirme sistemi BREEAM ve benzeri sistemlerden
yararlanılarak geliştirilmiştir. LEED değerlendirme sistemi Amerika dışındaki ülkeler için de aynı
şekilde uygulanmakta ve uyumlama çalışması yapılmamaktadır. Projenin tipine ve yapılacak binanın
kullanım şekline göre uyarlanmış, şu anda yürürlükte olan toplam sekiz adet LEED sertifika programı
vardır. Değerlendirme ana kriterleri “Sürdürülebilir Arazi, Su Tasarrufu, Enerji ve Atmosfer, Malzeme
ve Kaynaklar, İç Mekan Yaşam Kalitesi, Yenilik” başlıkları altında detaylanmaktadır. Derecelendirme
Certified (Sertifikalı), Silver (Gümüş), Gold (Altın) ve Platinum (Platin) şeklindedir.
LEED ve BREEAM sistemleri üzerine uzman olan Llewelyn Davies Yeang (LDY) Eco Systems ekibi,
her iki sistemi su, enerji, kirlilik, hava kalitesi, ekoloji, arazi kullanımı ve ulaşım gibi temel kategoriler
üzerinden karşılaştırmaya çalışmıştır. Genel özellikler açısından her iki sistem benzer gibi gözükmekle
birlikte, BREEAM U.K. ve BREEAM Bespoke kontrol listelerinin (Checklist) çevresel etkiye daha çok
odaklandıkları, LEED’in ise kullanıcının sağlık ve konforunu daha ön planda tuttuğu belirtilmektedir
(13). Her iki sistemin kriterlerinin farklı standartlara, yönetmeliklere ve düzenlemelere dayanması
nedeniyle, sistemler arası kriterler benzerlik taşısa dahi; kriterlere verilen puanların dolayısıyla da
önem derecelerinin çok farklılaşabildiği görülebilmektedir. Örneğin LEED tarafından yüksek puan alan
bir bina, BREEAM International sisteminde daha düşük puanlanabildiği gibi; tam tersi de söz konusu
olabilmektedir. İngiltere’deki mevzuatın Amerika’dakinden daha katı kurallara sahip olması, BREEAM
International uygulamalarını LEED’e göre biraz daha zorlaştırmaktadır. Ancak, BREEAM kriterlerinin
kullanılmasının, yabancı ülkelerin yerel çevresel önceliklerine, iklimine, mevzuatına vb. özelliklerine
uyarlama çalışmalarının yapılıyor olması nedeniyle, LEED kriterlerinin kullanılmasından daha kolay
olduğu belirtilmektedir. Amerikanın halen Metrik ölçü sistemine geçememiş olmasına karşın İngiltere
1986 dan bu yana Metrik sistemi kullanmaktadır. Bu da birim çevirme sorunu yaratmayan BREEAM
açısından uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Özellikle ABD deneyimleri sonucunda, gönüllü uygulama
olan LEED ve Energy Star sertifikaları arasında yapılan karşılaştırmalarda, LEED sertifikasına sahip
binaların yaklaşık üçte birinin gerçek anlamda enerji verimli olmadığı, bu nedenle enerji verimliliği
kriterleri açısından Energy Star'ın daha uygun olduğu ortaya çıkmıştır (14).
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Hangi sertifikalama sisteminin tercih edilmesinin daha uygun olacağı, cevaplanması zor bir sorudur.
Doğru bir tercih, binanın tasarımı, kalitesi, çevreye etkileri, kullanıcıların sağlığı açısından da çok
önemli bir başarı yakalanmasını sağlamaktadır. Yanlış bir tercihin ise, tasarım kalitesi ve bina
maliyetleri üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir.
Günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere çoğu ülkenin kendi koşulları ve mevzuatına uygun olarak
geliştirdiği sertifikalama ve derecelendirme sistemleri bulunmamaktadır. Oysa bir ülkenin yerel
mevzuatı, iklimi, tedarik şartları, tecrübeli uzman kapasitesi gibi birçok kendine özgü özellikleri
çerçevesinde uygun bir değerlendirme sisteminin kullanılması önemlidir. Yabancı değerlendirme
sistemlerinin kullanılması, ülkenin özgün kaynaklarının korunması noktasında uyumsuz çevre
kriterlerinin uygulanmasına neden olabildiği gibi bina maliyetine etkisi de göreceli olarak
yükselmektedir. Bu nedenle, ülkeye özgü değerlendirme ve sertifikalama sistemlerinin, bu sistemleri
besleyecek alt yapının bir an önce oluşturulması gereklidir. Bu tür yetersizliklerin olduğu ülkeler, bu
alanda gelişmiş olan ülkelerin yeni pazar alanları olma riski ile karşıkarşıyadır.

4. BİNA ÖRNEKLERİ
4.1. BREEAM ile Değerlendirilen Bina Örneği: Lıon
Northumberland, İngiltere. (BREEAM - OUTSTANDING)

House

Ofis

Binası,

Alnwıck

2009 yılında İngiltere’de tamamlanmış, sürdürülebilir bina örneği olarak çok başarılı ve çok ödüllü bir
ofis binasıdır (15). DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) için yapılan 1600 m2
kullanım alanına sahip, iki bloktan oluşan, sıfır salımlı (zero emission) bir binadır. Sürdürülebilir ofis
binaları bağlamında tasarımı, yapımı ve kullanımı kapsayan tüm süreçlerde çok başarılı bulunan bina,
 BREEAM-Outstanding Awards for offices 2008,
 New Building Project of the Year 2009-CIBSE Low Carbon Awards,
 Sustainable Achievement of the Year 2009, Property Week,
 Green Apple Award 2009,
 Sustainability - RICS North East Renaissance Awards,
 CIBSE Environmental Initiative of the Year-Constructing Excellence in the North East Awards,
 Project of the Year - British Construction Industry Awards,
 Environmental Initiative - Building Services Awards
gibi daha pek çok ödüle sahiptir (16).

Şekil 1. Lion House Ofis Binası, Alnwıck Northumberland, İngiltere
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Şekil 2. Doğal Havalandırma Koşullarında Uyaran Yeşil-Kırmızı Işıklı Uyarı Sistemi

Şekil 3. Saçak Üzerindeki Elektrik Üreten Güneş Pilleri
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Disiplinler arası bir ekip ile tasarımın ilk adımından itibaren, tasarım/üretim/kullanım/işletim/
bakım/onarım ve dönüştürme süreçlerini içerecek şekilde ve bütünleşik bir yaklaşımla analizleri
yapılarak gerçekleştirilen binanın, Yaşam Döngüsü Maliyet değerlendirmeleri de (Whole Life Cost) çok
başarılıdır. Binanın enerji talebini düşürmeye yönelik başlıca pasif uygulamalar şunlardır:








A grubu yeşil spesifikasyonların uygulandığı (Green Guide Spesifications) termal performansı
yüksek, yalıtımlı bir kabuk,
Mikroklima girdilerine uygun bina yönlendirmesi,
Güneş kazançlarını elektriğe dönüştüren PV’ler ile kaplı gölgeleme sistemleri,
Doğal aydınlatmadan azami yararlanma,
Çapraz havalandırma ile zenginleştirilmiş doğal havalandırma, ancak çok zorunlu koşullarda
deplasmanlı mekanik havalandırma ile destekleme,
İç mekanda optimum konfor sıcaklıklarının sağlanması için, bina ısıl kütlesinin ısıl eşlemeye
açık bırakılması,
Mekanik sistemler ile yapay havalandırma koşullarında pencerelerin kapatılmasını, doğal
havalandırma koşullarında pencerelerin açılmasını kullanıcıya bildiren ve tüm ofis
tavanlarında yerleştirilmiş olan yeşil-kırmızı ışıklı uyarı sistemi (17).

Bu uygulamalar ile düşürülen enerji gereksiniminin kalan bölümü, güneş ve rüzgara dayalı on-site
enerji üretimi ile karşılanmaktadır. Binaya sürdürülebilirlik özelliğini veren diğer önemli teknolojiler
şunlardır:










Isıtma ihtiyacının %90’ının karşılama kapasitesine sahip 48 kW’lık tahta artıkları ve pelet
yakan bio yakıtlı boyler kazanı,
Yılda 7000 kW/saat elektrik üreten ve elektrik fazlasını şehir şebekesine verebilen 120 m2’lik
güneş pilleri (PV),
Sıcak su ihtiyacını karşılayan vakum tüplü güneş toplaçları,
Elektrik gereksiniminin önemli bir miktarını üreten ve fazlasını şehir şebekesine verebilen 15
kWh kapasitesinde rüzgar türbinleri,
Hareket sensörlü aydınlatma takibi, doğal aydınlatmayı tamamlayıcı anlamda çalışan
(bütünleşik) zonlamaya dayalı yapay aydınlatma,
Toplam su tüketiminin 1.5 m3/kişi (“benchmark” kıyaslama kriteri: 3 m3/kişi) altına
düşürülmesine olanak sağlayan su tasarruflu tesisat ve musluklar, otomatik kapanma ve
sızıntı kontrollü sıhhi tesisat, yağmur suyu toplama tankı kullanımı, atık su geri kazanımı,
Yapı kabuğu ve dış doğramalarda seçilen malzeme ve hassas işçilik sonucu hava
sızıntılarının 3.84 m3/saat/m2 gibi son derece iddialı bir sınıra düşürülmesi,
Atık üretiminde %77’lik bir azaltma ve toplam atığın %90’ının dönüştürülmesinin
başarılabilmesi,
Binanın girişindeki resepsiyonda bulunan bir ekrandan binanın sistemlerinin ve enerji
performansının ilgili kişi kadar tüm kullanıcılar tarafından da izlenmesi olanağı.
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Şekil 4. 15 kWh Kapasitesindeki Rüzgar Türbinleri

Şekil 5. Bina Sistemlerinin Performansının Tüm Kullanıcılar Tarafından İzlendiği Ekran
Bina tüm bu özellikleri yanı sıra, nötr karbon ofis binası olarak gelecekteki uygulamalar için mükemmel
bir ofis örneği ve benchmark olarak kabul edilmektedir.
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4.2. LEED İle Değerlendirilen Bina Örneği: Great River Energy (GRE), Maplegrove, Minnesota,
ABD. (LEED PLATINUM),

Şekil 1. Great River Energy (GRE) Binasının Güney Cephesi (geri planda Arbor Gölü uzanmakta)

Şekil 2. Great River Energy (GRE) Binasının Kuzey Cephesi
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Şekil 3. ve 4. Rüzgar Türbininin Bina Cam Cephesindeki ve Arbor Gölündeki Yansıması (foto: Don
F.Wong)
Minesota’nın ikinci büyük enerji üretim ve dağıtım şirketinin merkez ofisleri için yapımı 2008 yılında
tamamlanmış bir genel müdürlük binasıdır (18). 15400 m2’lik alana sahip, 4 katlı, betonarme iskelet
taşıyıcı sistemli, cam giydirme cepheli bir binadır. Başta LEED PLATINUM ödülü olmak üzere








Building Excellence Award, First place in “Large commercial building projects” category,
Aggregate and Ready Mix Association of Minnesota
Tekne Award, “Green company” category, Minnesota High Tech Association
Governor’s Award for Pollution Prevention, “Green building” category, Minnesota Pollution
Control Agency
ARC Award, “Excellence in engineering” category, Consulting-Specifying Engineer magazine
Planning Award, “Project that informed the public about planning” category, Minnesota
Chapter of the American Planning Association
Leadership Award, “Corporate recycling and green building initiatives” category, Minnesota
Waste Wise
2008 Business of the Year Award, North Metro Mayors Association, ödüllerine sahiptir(19).

Yüksek performanslı yeşil bir bina olma özellikleri temel kriterler çerçevesinde şöyle özetlenebilir(20):
1. Bütünleşik Tasarım
Tasarıma başlarken hedef ve strateji belirlenmesi mimarlar, makine mühendisleri, elektrik
mühendisleri ile birlikte yürütülmüş, sert bir iklim için yüksek performanslı bir binanın anahtar tasarım
kararları ve bu kararlara dayalı ön proje hazırlanmıştır. Tasarım ekibi, ilk adımdan itibaren mal sahibi,
şantiye şefi, müteahhit ve diğer gerekli tüm uzmanlardan oluşan bir ekip (charette) ile tasarım ve
uygulama süresince düzenli toplantılar yaparak projeyi geliştirmiştir. Modellemeye dayalı
simülasyonlarla yürütülen yoğun analizler ve testler sonucu projeye son şekli verilmiştir. İlk adımda
belirlenen enerji, su, hava akışı, doğal aydınlatma, malzemeler ve rüzgardan enerji elde etmek vb.
hedefler, tüm sistemleri bir arada ele alan bütünleşik bir yaklaşım ve ekip çalışması ile başarılmıştır.
Müteahhitin baştan belli olması, tasarım ekibi tarafından yeşil hedefler çerçevesinde adım adım
eğitilmesini sağlamış, uygulamaların LEED kriterlerine uygun gerçekleştirilmesi ve süreç boyunca
belgelenmesi kolaylaşmıştır. Tasarım aşamasında hazırlanan ölçme ve doğrulama (measurement and
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verification) planına, binanın kullanım aşamasındaki performansının takibi ve değerlendirilmesi
işlemleri de dahil edilmiştir.

Şekil 5. Binanın Batı Cephesi ve Güney Cephesi (foto: Don F.Wong)

Şekil 6. Arazi Kullanımı ve Çevre Ekolojisi (foto: Don F.Wong)
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1. Enerji
Tasarıma başlarken temel hedef, hantal ve fosil tabanlı enerji üretim tesislerinden yararlanmak yerine,
rüzgar ve benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik tanıyacak bir bina gerçekleştirmek ve bir
enerji üretim şirketi olarak gelecekteki ofis binalarına örnek olmaktır. Nicelikten çok, niteliği yüksek iç
mekanlar yaratmak, atriumlu bir tasarım ile bütün çalışma alanlarını doğal aydınlatmaya kavuşturmak,
binanın CO2 ayak izini (footprint) küçültmek, teknolojilerin en gelişmiş uygulamalarından yararlanmak
ve tanıtımını yapmak, diğer tasarım hedefleri arasındadır. İç ortam havasının tazeliğini ve konforunu
maksimize edecek, verimi yüksek mekanik, elektrik, tesisat sistemlerinin kurgulanmasına dikkat
edilmiş ve yenilikci teknolojilerle desteklenmiştir. Örneğin ticari ölçekte, kent dokusuna uygun olarak
yeniden şekillendirilmiş bir rüzgar türbininin kullanılması, zemin altından düşük hızlı deplasmanlı
havalandırma ile su kaynaklı ısı pompasının bütünleşik çalıştırılması gibi yenilikçi yaklaşımlar da bu
uygulamalar arasındadır.
Minesota uzun, soğuk, kuru kışlar, sıcak, nemli yazlar ve geçiş dönemleri dahil, dört mevsimi yaşayan
bir bölgedir. İklim koşullarının sertliği, bina çevresindeki ses kirlilik düzeyinin yüksek oluşu, kış
boyunca artan infiltrasyon riski nedeni ile kabuk üzerindeki açılabilir kanatların performansına önem
verilmiştir.

Şekil 7. Dört Mevsimi de Yaşayan Bir Bölge Olup, Kışlar Uzun, Soğuk, Kuru Ve Yazlar Sıcak,
Nemlidir. Fizikrometrik Çizelge Aralık Ocak Ayı Boyunca İç Mekan Konfor Tasarım Stratejisini
Sergilemekte.
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Şekil 8. Mekanların Kullanım Esnekliği ve Uyum Yeteği Modüler Ofis Mekanları ve Aydınlatma
Sistemleri, Döşeme Altından Düşük Hızlı ve Difüzerlerin Kolayca Yer Değiştirebildiği Havalandırma ile
Sağlanmıştır.
(foto: Don F.Wong/ Lucie Marusin / Perkins+Will)
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Şekil 9.ve 10. Doğal Aydınlatma İçin Atrium ve Yüksek Tavanlı, Geniş Pencereli Mekanlar
(Foto: Don F.Wong)

Şekil 11. Doğu ve Batıya Çekilen Çekirdekler; Atriumlu, Aydınlık, Kullanımı Esnekliği Veren Lineer
Tasarım
Diğer önemli uygulamalar şöyle özetlenebilir:


Yüksek performanslı yapı kabuğu,
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Geniş güney cephesi veren doğru yönlendirme, Açık renkli çatı ve duvarlar,Isıtma ve
soğutmada, göl suyu eşlemeli ısı pompasının döşeme altından dağıtılan düşük hızlı
deplasmanlı havalandırma ile bütünleşik kullanımı (Yenilikçi bir uygulamadır. Toksik olmayan
ve doğada eriyebilen propilenglikol su ile karıştırılarak Arbor gölüne yerleştirilen polietilen
borularda dolaştırılmaktadır. 70 ısı pompası ile çalışan kapalı devre yazın binayı serinletmek,
kışın önısıtma için gölün ısısından yararlanmaktadır.)
Göl suyunun mekanik soğutmada ısı yutucu olarak kullanımı,
Doğal aydınlatmayı zenginleştirmek için atrium yanısıra yüksek tavanlı, geniş pencereli
mekanlar tasarlamak,
Çiller esaslı soğutma sistemlerinde ekonomizer kullanımı,
72 kw Entegre PV ile elektrik üretimi,
200-kw Rüzgar türbini ile elektrik üretimi,
Yükseltilmiş döşemeler vasıtası ile HVAC dağıtımı.

Binanın tüm eneerji gereksinimi % 100 oranında yenilenebilir enerji kullanarak karşılanmaktadır.
Binada ASHRAE Standard 90.1-2004’e göre enerji harcamaları %47.5, CO2 salımı %60 oranında
azaltılmıştır. Binanın enerji etkinliği ile birlikte fosil tabanlı enerji gereksinimi %75 oranında düşürülerek
enerji kodunda 2015 yılı için konulan hedefin yakalanabilmesi başarılmıştır. Standartların
gerektirdiğinin çok üstünde bir iç hava kalitesi, zengin doğal aydınlatma ve kaliteli çalışma
mekanlarının gerçekleştirilmesi çok düşük bir maliyet artışı ile başarılmıştır. Yeşil tasarımın mali
uygulanabilirliğini göstermiş olması ile de takdir almış bir uygulamadır (21).
Tablo 1. Yıllık Yenilenebilir Enerji Üretimi, Satın Alınan Enerji ve Toplam Yıllık Enerji Tüketimi (20)
Annual Purchased Energy Use

Fuel

Quantity

Cost($)

Electricity

2,410,000 kWh

$147,322.00

MMBtu kBtu/ft2 $/ft2
8,230

49.6

$0.89

Natural Gas

796 MMBtu

$8,839.00

796

4.8

$0.05

Annual On-site Renewable Energy Production

Fuel

Quantity

MMBtu kBtu/ft2

Photovoltaics

108,000 kWh

369

2.22

Wind

370,000 kWh

1,260

7.61

Total Annual Building Energy Consumption

Fuel

Cost

Total Purchased

$156,161.00

9,020
1,630

9.83

$156,161.00

10,700

64.2

Total On-Site Renewable
Grand Total

MMBtu kBtu/ft2 $/ft2
54.4

$0.94
$0.94

Tablo 2. Yıllık Enerji Nihai Tüketim Dağılımı (20)
Annual End-Use Breakdown

End Use

Quantity

MMBtu kBtu/ft2

Heating

445,000 kWh

1,520

9.14

Cooling

302,000 kWh

1,030

6.21

Lighting

528,000 kWh

1,800

10.9

Fans/Pumps

414,000 kWh

1,410

8.51

1,090,000 kWh

3,730

22.4

Vertical Transport

38,400 kWh

131

0.79

Domestic Hot Water

69,800 kWh

238

1.43

Other

797 MMBtu

797

4.8

Plug Loads and Equipment
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Şekil 12. Güneş, Rüzgar ve Jeotermal Kaynaklı Fırsatlar Değerlendirilerek Yenilenemez Enerji
Gereksinimi %75 Oranında Azaltılmıştır. (Foto: Don F. Wong / Lucie Marusin / Perkins+Will)
2. Malzeme ve Kaynaklar
Sonradan germeli (post tension) taşıyıcı sistemin betonunda %45 oranında uçucu kül (kömür kullanan
enerji santrallerinden geri kazanılmış) kullanılması beton üretimi sürecinde tüketilen enerjiden tasarruf
sağlamış ve karbon salımını azaltmıştır. Binada %87 FSC (Forest Stewardship Council) sertifikalı
ahşap, %23 yerel kaynaklı malzeme, %18,5 oranında geri kazanılmış malzeme kullanılmıştır. İnşaat
artıklarının %96’sı toprak dolgusu olarak değerlendirilmiştir.
Uzun ömürlü bir bina hedeflenmesi nedeni ile mekanların kullanım esnekliğinin ve değişen koşullara
uyum yeteğinin sağlanmasına önem verilmiştir. Bu perspektiften hareketle modüler ofis mekanları ve
aydınlatma sistemleri, yükseltilmiş döşeme, döşeme altından düşük hızlı ve difüzerlerin kolayca yer
değiştirebildiği bir havalandırma tesisatı tercih edilmiştir. Yükseltilmiş döşeme içinde boru hatları,
elektrik, data ve mekanik sistem hatları yer almaktadır. Çekirdekler, depolama ve mekanik odaları bina
bloklarının doğu ve batı uçlarına çekilerek hem bu yönlerin olumsuz etkileri kontrol edilmiş, hem de
esnek bölünme ve kullanma olanağı veren temiz ofis blokları elde edilmiştir. ANSI/ASHRAE Standard
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62.1-2004, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality standardının gerektirdiğinden %30 daha fazla
taze hava sağlanan iç mekanlar da üreformaldehid içeren malzemeler kullanılmamış, her tür boyada,
sızdırmazlık malzemelerinde ve halılarda uçucu organik bileşiklerin (VOC) çok düşük olmasına özen
gösterilmiştir (22).

Şekil 13. Gerekli Her Tür Tesisat ve Deplasmanlı Hava Yükseltilmiş Döşeme Altından Dağıtılmaktadır
(21)
3. Su Yönetimi
Yağmur suyu toplama, su tasarruflu tesisat, otomatik kontrollü su bataryaları ve armatürleri kullanımı,
dış mekanlarda yerel iklime uygun peysaj ve yeşillendirme sayesinde içilebilir nitelikteki su tüketimi
miktarı %89 azaltılmıştır. Gri su toplanarak, tuvalet ve pisuarlarda kullanılmak üzere geri
kazanılmaktadır.

SONUÇ
Sürdürülebilirlik ve binaların yaşam döngüsü analizinin ayrılmaz bir bütün olduklarına ve birlikte
düşünüldüklerinde, çok yıkıcı etkileri olan ve yalnızca başlangıç maliyetine dayalı kısa vadeli bakış
açısından uzaklaşılması gerektiğine inanılmalıdır. İnşaat etkinliği, her zaman kolektif bir etkisi olan ve
insani, toplumsal ve teknik işlevleri yerine getirmesi gereken kültürel bir eylemdir. Mevcut çevresel,
ekonomik ve enerji krizi sonucunda duyulan sürdürülebilir kentsel gelişme ihtiyacı, hem kenti hem de
tekil binaları doğal çevreleriyle ortak bir yaşam ilişkisi içinde olan karmaşık etkileşimli sistemler olarak
ele alan bir mimarlık ve planlama yaklaşımı gerektirmektedir
Türkiye’de ülke koşullarına göre hazırlanmış bir gönüllü “sertifika” değerlendirme sistemi ve gerekli alt
yapı mümkün olduğu kadar hızla ve yerel kaynaklardan hareketle oluşturulmalıdır. Sadece sertifikalı
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binalar değil, “gerçek” yüksek performanslı sürdürülebilir binalar hedeflenmelidir. İlgili sektörlerin,
üniversitelerimizin, tüm mimar-mühendislerimizin bu konularda eğitilmesi ve desteklenmesine
çalışılmalıdır. Bu dönüşüm sürecinde halkı ve tüketiciyi bilinçlendirecek yayın yapılmalı, ve eğitim
verilmelidir. Sertifika kirliliğine ve haksız rekabete yol açmayacak bir yaklaşımla, yeşil malzeme,
teknoloji ve binaları piyasada konumlayacak ve ön plana çıkaracak “Yeşil Pazarlama” konusundaki
çalışmaların, hem üreticiyi destekleme hem de tüketiciyi bilinçlendirme ve yönlendirme açısından
önem taşıdığı unutulmamalıdır.
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LEED VE BREEAM SERTİFİKALARINDA ENERJİ
PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Duygu ERTEN
A. Zerrin YILMAZ

ÖZET
Günümüzde çevresel kirliliğin ve özellikle de sera gazı emisyonlarının 1/3 ünden fazlasından binaların
sorumlu olması nedeniyle, inşaat sektörünün paydaşları bu konudaki ilgili standartları kullanarak
oluşturdukları çevre dostu çözümleri binalarının tanıtımında ön plana çıkartmaya başlamışlardır.
İnşaat sektörünün bu alandaki sosyal sorumluluk duyarlılığı, binaların çevresel performanslarını
ölçmek için sertifika sistemlerine olan talebi de artırmıştır. Bu çalışmada, çevresel değerlendirme
sistemlerinden uluslararası çalışmalarda en yaygın kullanılanlar, ABD kökenli “Leadership in Energy
and Environmental Design (LEED)” ve İngiliz kökenli “Building Research Establishment Environmental
Assessment Method (BREEAM)” özetlenmekte ve bu sistemlerin yaklaşımları, değerlendirme
yöntemleri, kapsamları, performans ölçütleri, enerji performans sınıflandırma skalaları açısından
karşılaştırılmaktadır. Bu değerlendirme sistemlerinin enerji performansı sınıflandırma açısından
karşılaştırılmasının yanı sıra, örnek bir alan çalışması ile enerji performans belirlemede bina
parametrelerinin yeterli duyarlılıkta alınmaması durumunun sonuçları ne ölçüde değiştirebileceğine de
değinilmektedir. Ayrıca enerji verimliliği önlemlerinin konfor koşullarına etkilerinin kontrolünün
yapılmasının önemi de açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil binalar, Enerji performansı, LEED, BREEAM.

ABSTRACT
Because buildings are responsible from 1/3 of environmental pollution and especially from green
house gas emissions, the stakeholders of construction sector promote environmental friendly solutions
by using relevant standards. Social responsibility of construction sector has increased the demand to
use green rating systems to evaluate environmental performance of buildings. In this study, widelyused international green rating systems US based “Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED)” and UK based “Building Research Establishment Environmental Assessment Method
(BREEAM)” are summarized and the approaches, scopes, evaluation methods, performance criteria of
these systems are compared in terms of their energy performance classification. Moreover the results
of different rating systems using different methods in order to classify energy performance of buildings
are compared to show that the results might be significantly different if the related parameters are not
taken in to account properly. The importance of the detailed analysis of comfort conditions
simultaneously for energy performance classification in green rating systems are stressed in the
paper.
Key Words: Green buildings, Energy performance, LEED, BREEAM.
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1. GİRİŞ
Bilindiği gibi günümüzde binaların çevre duyarlı yapılabilmesi için sorumluluk artmış ve birçok ülkede
binaların çevresel performanslarını değerlendirmek için yeşil bina sertifikalandırma sistemleri
geliştirmiştir. Bu sistemlerden LEED ve BREEAM sadece ABD ve İngiltere’de değil tüm dünyada en
yaygın olarak kullanılan uluslararası sertifikalandırma sistemlerinin başında gelmektedirler. Bu
değerlendirme sistemleri binaların yeşil tasarlanması veya inşa edilmesi için tasarım veya inşaat
süreçlerinde çeşitli başlıklardaki işlemi ve parametreyi kontrol etmekte ve her bir kontrolün sonuçlarını
puanlama sistemi ile değerlendirmekte ve sonuçta değerlendirilen binanın referans binaya göre yeşil
sınıfını belirlemektedir. Bu değerlendirme sistemlerinin hepsinde binanın enerji performans sınıfı en
önemli yeri işgal etmekte ve binanın ısıtılması, soğutulması, havalandırılması ve aydınlatılması için
enerji tüketimi ve buna bağlı emisyon miktarları binanın yeşil olarak sınıflandırılmasında en önemli rolü
oymaktadırlar. Bu değerlendirme sistemleri yalnızca enerji tasarrufunu değil ısıl ve görsel konfor
koşullarının da değerlendirilmesini şart koşmakta, dolayısı ile salt tasarrufu değil verimliliği
desteklemektedirler.
Yeşil bina sertifikasyonunda da en önemli yeri işgal eden bina enerji performansını ölçmek için farklı
yöntemlerin olduğu bilinmektedir. Bilindiği gibi, binaların enerji performansını etkileyen parametreler,
iklim, ışık..vb çevresel parametreler, mimari tasarımla belirlenen pasif sistem parametreleri,
kullanıcılara bağlı parametreler ve pasif sistemin enerji ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış
mekanik ve elektrik sistemine ait parametrelerdir. Bu sayılan her bir grup parametre içerisinde çok
sayıda değişkeni barındırmaktadır. Bu kadar fazla sayıda değişkenin birbirleriyle oluşturacağı
kombinasyonlar düşünüldüğünde bir binanın enerji performansının el ile hesaplanarak belirlenmesi
hemen hemen imkânsızdır. O nedenledir ki; binaların tasarım aşamasından başlayarak işletme
dönemi boyunca, yani tüm yaşam dönemi boyunca enerji, çevresel ve ekonomik açılardan etkinliğinin
belirlenmesinde artık bilgisayar tabanlı simülasyon programlarından yararlanılmaktadır. Bütün
dünyada, daha binanın tasarım aşaması sırasında yaşam dönemi enerji maliyetlerini doğruya yakın
tahmin edebilmek ve dolayısı ile farklı tasarım senaryoları deneyerek enerji etkin çözüme ulaşabilmek
için çok kapsamlı ve hem içeriği hem de kullanımı oldukça karmaşık simülasyon araçları geliştirilmiş
ve geliştirilmeye devam etmektedir. Gittikçe popülerlik kazanan bu programlar, binaların enerji
açısından davranışları hakkında detaylı bilgi verebilmekte ve optimum çözümler elde edebilmek adına
tasarıma müdahale edebilmeyi sağlamaktadır [1]. Buna rağmen parametrelerin çokluğu ve problemin
karmaşıklığı nedeniyle tasarım aşamasındaki binanın gerçek enerji performansını hatasız
gösterebilecek mükemmel bir simülasyon aracı yoktur. Ayrıca bu simülasyon araçlarının kullanımı da
uzmanlık gerektirmektedir. Aksi durum hatalı sonuç alma ihtimalini artırmaktadır.
Bu çalışmada, LEED ve BREEAM gibi uluslar arası yaygınlığı olan çevresel değerlendirme
yöntemlerinin özellikle binaların enerji performansı değerlendirme puanlama sistemleri arasındaki
farka değinilmekte ve farklı yöntemlerle enerji performansı değerlendirme durumlarında arada ne gibi
faklılıklar çıkabileceği açıklanmaktadır.

2. LEED VE BREEAM YEŞİL BİNA SERTİFİKALANDIRMA SİSTEMLERİ
LEED ve BREEAM yeşil binaların tanımlanması için, denetleme gerektiren bir dizi kriterler listesinden
oluşur. Bu bağlamda, bu sistemler büyük ölçüde aslında hem yeşil binaların algılanmasında
farkındalığın yaratılması hem de çoklukla kullanılarak sürdürülebilirliğin temel kriterini sağlayan
binaların tanınmasına neden olmaktadır. LEED puanlama sistemi kullanırken (maksimum 110 puan),
BREEAM ise (100 puanlık) bir sistemde yüzde ağırlık üzerinden bir sistem geliştirmiştir [2].
LEED V3. standardının tüm versiyonları için referans bir binaya göre %10’luk bir enerji verimliliği bir ön
koşul ve binalar ancak %12’lik bir enerji tasarrufuna ulaştıktan sonra puan kazanmaya hak
kazanmaktadır. BREEAM standardında böyle bir ön koşul bulunmamakta ve binalarda %11’lik bir
enerji verimliliği göstermek, 5 puan kazandırmaktadır. Bu yaklaşımda, BREEAM standardını seçen
bina sahiplerine, potansiyel olarak enerji verimliliği alanında kaybettikleri puanları diğer alanlarda
kazanılabilecek puanlarla telafi etme imkanı sağlanmaktadır.
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EA Önkoşul 2 Minimum Enerji Performansı: Fazla enerji kullanımının çevresel ve ekonomik etkilerini
azaltmak için söz konusu bina için minimum enerji verimliliği sağlamak amacını güden bu ön koşul
LEED sertifikalı binaların mutlaka baz seviyesinde enerji verimliliğinde olmasını öngörür.
Söz konusu binanın, baz binanın performans derecelendirmesine göre, yeni bina sertifikası için %10
daha iyi olması, veya mevcut binaların ana iyileştirmelerinde, mevcut bina performansından %5 daha
iyi performans göstermesi sağlanmalıdır. Baz bina performansının ASHRAE APPENDIX G of
ANSI/ASHRAE/IESNA Standardı 90.1.2007’e göre yapılması istenmektedir (hata listesi ile ve ek 1
hariç).
Opsiyon1: Tüm Bina Enerji Performansının Simülasyonu- ANSI/ASHRAE/IESNA Standardı 90.1.2007,
ASHRAE APPENDIX G
Opsiyon 2: ASHRAE Kurallarına uygun Gelişmiş Enerji Tasarımı Kılavuzu
1. Yol: ASHRAE Küçük Binalar için Gelişmiş Enerji Kılavuzu 2004
2. Yol: ASHRAE Küçük Perakende Binaları için Enerji Kılavuzu 2006
3. Yol: ASHRAE Küçük Ambarlar için ve Depolar için Enerji Tasarım Kılavuzu
Opsiyon 3: ASHRAE Kurallarına uygun: Gelişmiş Binalar: “Ana Performans Kılavuzu”
NBI (Yeni Bina Enstitüsü) tarafından konulmuş kurallara uyulması
Tablo 1. BREEAM Teknik Detaylar
BREEAM
KATEGORİLERİ
Yönetim

Yeni Binalar,
eklemeler,
büyük
iyileştirmeler
12

Tablo 2. BREEAM Sınıflandırılması
Fit-Out

13

Sağlık ve Refah

15

17

Enerji
Ulaştırma
Su
Malzeme
Atık
Toprak Kullanımı
ve Ekoloji
Kirlilik

19
8
6
12.5
7.5
10

21
9
7
14
8
Yok

10

11

BREEAM
SINIFLANDIRILMASI
GEÇEMEDİ
GEÇTİ
İYİ
ÇOK İYİ
MÜKEMMEL
OLAĞANÜSTÜ

PUAN
(%)
<30
>=30
>=45
>=55
>=70
>=85

Tablo 3. LEED Teknik Detayları
LEED KATEGORİLERİ
Sürdürülebilir Araziler
Su Etkinliği
Enerji ve Atmosfer
Malzeme ve Kaynaklar
İç Hava Kalitesi
TOPLAM
BONUS PUANLAR
INOVASYON ve TASARIM
BÖLGESEL KREDİ
TOPLAM

Yeni Binalar, eklemeler, büyük iyileştirmeler
26
10
35
14
15
100
6 (5 inovasyon kredisi+1 kredi LEED AP kullanılırsa)
4
110

Tablo 4. LEED Sınıflandırması
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PUAN
40–49
50–59
60–79
80 puan ve üstü

Tablo 5. BREEAM EUROPE COMMERCIAL (2009)’da enerji ile ilgili puanlar
BREEAM
KRİTER #
ENE 1
ENE 2
ENE 3
ENE 4
ENE 5
ENE 6
ENE 7
ENE 8
ENE 9
ENE 10
ENE 11
ENE 12
ENE 15
ENE 18
ENE 19
ENE 20
ENE 21
ENE 22
MAN 1
MAN 2
MAN 3
WAT 1
WAT 2
HEA 1
HEA 2
HEA 3
HEA 4
HEA 5
HEA 6
POL 7

ENERJİ

PUAN

CO2 salımlarının düşürülmesi
Enerji tüketen ana sistemlerin sayaçlanması
Yüksek enerji yüklerinin ve fonksiyonel alanların
bağımsız tüketim ölçümleri
Enerji verimli dış aydınlatma
Düşük veya Sıfır Karbon Teknololojileri
Bina kabuk performansı ve hava filtresinin
kullanılmaması
Enerji verimli soğuk odalar
Enerji Verimli Asansörler
Enerji verimli yürüyen merdivenler ve yollar
Soğutma

15
1
1

Enerji Verimli Çeker Ocaklar
Havuz Havalandırması ve Isı kaybı
Enerji Verimli Techizatın provizyonu
Konut Salım değeri
Bina Kabuğu
İç Aydınlatma
İç Aydınlatma-Ortak Alanlar
Kurutma Alanı
YÖNETİM
Optimum performans için bina sistemlerinin işletmeye
alınması
Müteahhit’in çevreye az zarar vermek adına yaptığı
uygulamalar
Bina kullanma kılavuzu
SU
Su tüketimi
Su sayaçları
SAĞLIK VE KONFOR
Doğal aydınlatma
Dış manzaranın görünümü
Aydınlatma Zonları ve Kontrolleri
Doğal havalandırma potansiyeli
İç ve Dış Aydınlatma Seviyeleri
Aydınlatma Zonları ve Kontrolleri
KİRLİLİK
Gece ışık kirliliğinin azaltılması

1
1
1
1
1
1
Geçerli
Değil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Tablo 6. LEED-NC V3’de enerji ile ilgili puanlar
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LEED KRİTER

YER SEÇİMİ

SS KREDİ 7.1

Isı adası etkisi – Çatılar hariç

1

SS KREDİ 7.2

Isı adası etkisi – Çatılar

1

SS KREDİ 8

Işık Kirliliğinin Azaltılması

1

1545 _______

Puanlar

ENERJİ VE ATMOSFER
EA Kredi 1

Enerji kullanımının optimize edilmesi

19

EA Kredi 3

Geniş kapsamda binanın işletmeye alınması

2

EA Kredi 5

Ölçümleme ve Denetim

3

BİNA İÇİ MAHALLERİN KALİTESİ
IEQ Kredi 6.1

Sistemlerin Kontrol Edilebilirliği – Aydınlatma

1

IEQ Kredi 8.1

Doğal Aydınlatma ve Görüş – Doğal Aydınlatma

1

SU VERİMLİLİĞİ
WE Kredi 3

4

Su tüketiminin azaltılması

2.1. Karşılaştırmalı olarak LEED ve BREEAM Enerji Puanları Önkoşulları
LEED standardı, EAP2 önkoşulu; binanın ASHRAE 90.1’e göre tasarlanmasını istemektedir. Bu
standarda erişilmesi, İngiliz standartlarından CIBSE ve İngiliz Bina Regülasyonlarını sağlamaktan
daha zordur. LEED, tasarımcılara BREEAM’den daha fazla ne yapacaklarına karar verme hakkı
tanımakta ve teknoloji ve tasarım çözümleri sunmamaktadır. Amacı ozon tabakasını delen CFC bazlı
kimyasalları azaltmak olan önkoşul EAP3 ise, Avrupa Birliğinde mecburi olduğundan BREEAM’e ön
koşul olarak girmemiştir [3].
2.2. Karşılaştırmalı olarak LEED ve BREEAM Enerji Puanları
EA1 ve ENE1 birbirinin neredeyse aynı olup farkları iyileştirmeyi karbon miktarı üzerinden değil
enerjiyi taban alarak ve enerjinin maliyeti üzerinden hesaplamasıdır. “BREEAM Commercial Europe”
için Ene 1 hesapları Bina Regülasyonları Bölüm L hesaplarına göre yapılmakta ve ASHRAE 90.1 2007
bu hesaplama yöntemine göre daha zorlayıcı olmaktadır.
EAc1 – Enerji performansı puanı kullanılacak enerji modellemesi yazılımının ASHRAE 90.1 2007
Appendix G’ye göre yapılmasını ister ancak herhangi bir yazılımın kullanılması mecbur tutmaz.
“BREEAM Commercial 2009”’a göre Ene1 puanı binanın enerji tüketiminin azaltılması için 3 seçenek
verir.
1. Seçenek: Ulusal Enerji Yazılımının (National Calculation Methodology-NCM) kullanılmasıdır.
2. Seçenek: NCM’nin olmadığı ülkelerde enerji modellemesi sonuçlarını kabul eder ve her 2
seçenek de 15 puana kadar alma şansı verir.
3. Seçenek 10 puandan oluşur ve yine NCM olmayan ülkelerde “CHECKLIST A7” adı verilen ve
binanın bulunduğu iklim zonuna göre soğutma sistemleri, bina elemanları, havalandırma, fan
gücü, aydınlatma, düşük karbon ve yenilenebilir enerji teknolojileri, ısıtma ve soğutma
jeneratörlerinin etkinliği ve basınç testleri sonuçlarının sorgulandığı listenin tamamlanmasıyla
alınacak puanları kabul eder.
Ayrıca, BREEAM ve LEED sistemleri altında binanın enerji tüketimini azaltmaya yönelik enerji
verimliliğini içeren tedbirler Su Tüketim Verimliliği (LEED) ve Sağlık ve Konfor (BREEAM) gibi diğer
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kısımlardaki ilişkili puanlarla birlikte bir bütün olarak ele alınmalıdır [4,5]. Aynı şekilde bu iki sistemde
bazı puanların kazanılması için yerine getirilmesi gereken şartlar binanın enerji verimliliğini dolaylı
olarak azaltmaktadır [6].
2.3. LEED ve BREEAM Sistemlerinde Enerji Performansı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Yukarıda da değinildiği gibi, bina enerji performansını etkileyen parametrelerin sayısının çokluğu ve
bunların birbirleriye oluşturabileceği sayısız kombinasyonu el ile hesap yaparak değerlendirmek
imkansızdır. O nedenledir ki; binaların tasarım aşamasından başlayarak işletme dönemi boyunca, yani
tüm yaşam dönemi boyunca enerji, çevresel ve ekonomik açılardan etkinliğinin belirlenmesinde artık
bilgisayar tabanlı simülasyon programlarından yararlanılmaktadır. Yeşil bina sertifikalandırma sitemleri
de enerji performansının değerlendirmesinde ve puanlamasında bütün dünyada, daha binanın tasarım
aşaması sırasında yaşam dönemi enerji maliyetlerini doğruya yakın tahmin edebilmek ve dolayısı ile
farklı tasarım senaryoları deneyerek enerji etkin çözüme ulaşabilmek için çok kapsamlı ve hem içeriği
hem de kullanımı oldukça karmaşık simülasyon araçları geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir
[7]. Parametrelerin çokluğu ve problemin karmaşıklığı nedeniyle, bu simülasyon araçlarının tasarım
aşamasındaki binanın gerçek enerji performansını gösterebilecek şekilde kullanımı özel uzmanlık
gerektirmektedir. Aksi durum hatalı sonuç alma ihtimalini artırmaktadır.
Detaylı bina enerji performansı belirlemede kullanılan simülasyon araçları genellikle eşzamanlı-çok
zonlu hesaplama yapabilen araçlardır. Yani ısıl koşulları birbirinden farklı zonlar ve bu zonların
birbirleriyle ısıl ilişkileri eşzamanlı olarak hesaba katılabilmektedir. Bu tür simülasyon araçlarından en
bilinen ve dünyada yaygın olarak kullanılanlar arasında BLAST, DOE-2, TRNSYS, ECOTECT,
ENERGYPLUS ve ESP-r sayılabilir [7]. Bunlardan ENERGYPLUS bu alandaki en yeni teknolojilerden
birisidir ve BLAST ile DOE-2’ nun en belirleyici özelliklerini ve kapasitelerini kullanarak geliştirilmiştir.
Ülkemizde de bugün detaylı bina enerji performansı belirlemede kullanılan simülasyon aracı
ENERGYPLUS’ tır. EnergyPlus A.B.D Enerji Bakanlığı tarafından desteklenerek geliştirilmiştir ve
oldukça yüksek bir hesaplama kapasitesine sahiptir. Ancak gerçek anlamda geliştirilmiş bir kullanıcı
ara yüzüne sahip değildir. Bu nedenle de, programın girdi ve çıktılarının yönetimi ve hedefe uygun
olarak kullanımı diğer programlardan daha fazla uzman yaklaşımı gerektirmektedir. Basitleştirilmiş
arayüzü olan programlar ise her parametreyi yeterli duyarlıkta hesaba katamadığı için sonuçları
gerçeklerden daha fazla sapma göstermektedir.
Gerek LEED ve gerekse BREEAM uluslar arası değerlendirme sistemleri bina enerji performansı için
enerji modelleme istendiğinde farklı simülasyon araçlarını kabul edebilmektedir. Bu simülasyon
araçları farklı hedefler için geliştirilmiş ise binanın enerji açısından gerçek anlamda yeşil olduğunu
göstermede yetersiz kalabilir. O nedenle yeşil sertifikasyon sistemlerinin yönlendirdiği başlıca enerji
simülasyon araçlarının kullanım hedeflerine göre analiz edilmesi gerekir. Aşağıdaki bölümlerde kısaca
bu analize yer verilmektedir.
2.3.1. Bina Enerji Simülasyon Araçlarının Kullanım Alanları
Bina enerji performansı simülasyon araçları bu alanda farklı hedeflere yönelik olarak kullanılabilirler.
Bu araçlar bir binanın tasarım aşamasında gelecekte ne kadar enerji tüketeceğinin ve sera gazı salım
miktarının doğruya yakın bir şekilde tespit edilmesinde kullanılabileceği gibi, mevcut binaların
iyileştirilmesinde de, iyileştirme yöntemlerine karar vermek üzere veya aynı işlev kategorisindeki
binaların standart koşullar altında performans karşılaştırılmasında da kullanılabilir.


Binaların Standart Koşullar Altında Karşılaştırmalı Olarak Enerji Sınıfının Belirlenmesi

Bilindiği gibi tasarım aşamasındaki ve mevcut tüm binalara enerji kimlik belgesi verilmesi, dünyanın
birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunlu sertifikasyon sitemi de
simülasyon araçlarının kullanımını gerektirmektedir. Ancak burada simülasyon araçlarının
kullanılmasındaki amaç ile yukarıda açıklanan kullanım amaçları arasında önemli bir fark vardır. Enerji
sınıfının sağlıklı olarak karşılaştırılabilmesi için karşılaştırmanın standart koşullarda yapılması gerekir.
Örneğin aynı işleve sahip kategorideki binaların eşit kullanım saati, eşit konfor şartları, eşit ekipman ve
insan kaynaklı iç kazanç kabulü yapılarak karşılaştırılması gerekir. Ayrıca ülkedeki binlerce binayı
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kapsayacak bu uygulamanın, hem hatalı kullanmayı önleyecek kullanım kolaylığının olması, hem de
kısa sürede yapılarak işlem maliyetinin düşük olması gerekmektedir. Dolayısı ile detaylı enerji
simülasyon araçlarının bu amaçla kullanımları pratik ve ekonomik değildir. Bu nedenle AB ülkeleri
başta olmak üzere çoğu ülke binalara kimlik belgesi vermek için kullanılacak uygun yöntemler ve
simülasyon araçları geliştirmiştir.
Türkiye’de de bu bağlamda “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” kapsamında binalara enerji
kimlik belgesi vermek üzere ulusal hesap yöntemi BEP-TR geliştirilmiştir. Henüz yazılımı çalışmayan
bu yöntem binanın enerji tüketimine etki eden önemli parametrelerin, binaların enerji verimliliğine
etkisini değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir. Hesaplama yöntemi
konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile alışveriş ve ticaret merkezleri gibi bina
kategorilerdeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek için kullanılacaktır.
BEP-TR için esas alınan yöntem basit saatlik hesaplama yöntemidir [8]. BEP-TR’de zonlara ayırma
kriterleri bina fonksiyonlarına (bina tipolojilerine) bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak tüm
tipolojilerde katlar arasında alanlar ve gölgelenme durumu değişiklik gösterebileceğinden, katlar
arasında sistemler, iç kazançlar ve konfor sıcaklık değerleri aynı olsa bile her kat ayrı birer zon olarak
ele alınmıştır. Bu yöntemde kullanılan çok zonlu hesaplama için (bağımsız çok zonlu hesaplama),
şartlandırılmış zonlar arasında iletim/taşınım ile ve hava hareketi/sızıntısı ile ısı geçişi hesaba
katılmamakta, ancak tüm bina tipolojilerinde, şartlandırılmış zon ile şartlandırılmamış zon arasında bu
zonların temas düzeylerine ve şartlandırılmamış zonun dış ortam ile temas biçimine bağlı olarak
sıcaklık düzeltme faktörleri kullanılmaktadır [9].
Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi ülkedeki bütün binalar için, zorunlu olan enerji kimlik belgesi (EKB)
vermek üzere kısa eğitim almış EKB uzmanları tarafından da rahatlıkla kullanılması öngörülen bu tür
yöntemlerin, işin doğası gereği yaptıkları basit kabuller nedeniyle binaların gerçek enerji tüketimlerini
ve emisyonlarını göstermesi beklenemez. Özellikle de ısıl zonları açısından karmaşık olan alışveriş
merkezleri, büyük hastane ve otel binaları gibi yapılarda gerçek değerlerden sapmalar çok daha fazla
olacaktır.


Binaların Yaşam Dönemi Gerçek Enerji Performansının Belirlenmesi

Tasarım aşamasında binaların yaşam dönemi boyunca enerji performansının tahmin edilmesi ve bu
tahmine dayanarak tasarımın farklı senaryolarla iyileştirilmesi, enerji konusunda dünyanın ve özellikle
ülkemizin içerisinde bulunduğu durum nedeniyle bina tasarımının vazgeçilemez evrelerinden biri
olmak zorundadır. Bütün dünyadaki gerçek anlamdaki enerji etkin tasarım süreci bu evre olmadan
gerçekleştirilememektedir. Yeşil binalar için enerji performansı değerlendirme söz konusu olduğunda
da bu detaylı süreç izlenerek enerji modelleme yapılmalıdır.
2.3.2. Yeşil Bina Sertifikasyonu İçin Enerji Modelleme
Günümüzde zorunlu olmamakla birlikte enerji etkin ekolojik bina tasarımını özendirici gönüllü sertifika
sitemi olan yeşil bina sertifikasyonunda da enerji modellemede detaylı simülasyona dayalı tam
dinamik enerji analizlerin yapılması gerekir. Aksi takdirde enerji tüketimi göstergeleri de, sera gazı
salım göstergeleri de yanıltıcı olacaktır. Türkiye’de de giderek yaygınlaşan bu sistemde basit
kabullerle yapılan simülasyonlarda bu yanılgıya rastlanmakta ve simülasyon araçlarının bu amaç için
kullanılmasındaki hedef saptırılmaktadır.
Simülasyon araçlarının bu amaca yönelik olarak kullanılması durumunda veri yönetiminin de tüm
verileri detaylı bir şekilde girmeye olanak verecek şekilde yapılması zorunludur [10,11,12].Sonuçlar da
bu hedefe uygun olarak değerlendirilmelidir. Enerji performansını etkileyecek bütün verilerin detaylı
girilmemesi durumunda sonuçlar yanıltıcı olur. Bu tür hataların çoğu genellikle, programların
kullanımına uzmanlık düzeyinde hakim olamayan ve basit kullanıcı ara yüzleriyle çözüme ulaşmaya
çalışan kullanıcılar tarafından yapılmaktadır. Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin de kabul ettiği
basitleştirilmiş ara yüzü olan simülasyon araçlarında bina enerji performansını etkileyen her tür
parametreyi temsil etmek mümkün olamamaktadır. Bu da sonuçları gerçeklerden uzaklaştırmaktadır.
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Aşağıda tasarım aşamasındaki bir binanın gerçek enerji tüketimlerini ve emisyonlarını belirlemeye
yönelik detaylı bir enerji modellemeden birkaç girdi ve çıktı örnekleri görülmektedir. Şekil 1.de
geometrisi oldukça zor ve 49 adet ısıl zonu olan bir binanın enerji modelleme için mimarisinin
EnergyPlus’a tanımlanmasında kullanılan model görülmektedir.

Şekil 1. Kırk Dokuz Isıl Zonu Olan Bir Binanın Geometrisinin Energyplus’a Tanımlanması
Çevre etkileri, her bir zondaki yapı elemanların ısıl ve güneş ışınımına karşı özellikleri, kullanım
çizelgeleri, zonlardaki ısı kaynakları zonun kullanım çizelgesine bağlı olarak tanımlanarak detaylı
dinamik analizler ile binanın eneri ihtiyacı belirlenmektedir. Ancak enerji tüketimlerini ve sera gazı
emisyonlarını belirleyebilmek için binanın mekanik sisteminin de mümkün olduğunca ayrıntılı olarak
sisteme tanımlanması gerekmektedir. Aşağıdaki Şekil 2. de yukarıdaki binanın mekanik sisteminin
EnergyPlus’a tanımlama şemasının bir bölümü görülmektedir.
Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin enerji modellemede kullanılmak üzere tanıdığı ulusal bina enerji
kimlik belgesi yöntemleri, ya da detaylı simülasyonlarını basit kullanıcı ara yüzü ile kullanıma olanak
sağlayan simülasyon araçları yeterli detayda bilgiyi tanımlamaya olanak vermemektedir. Bu durumda
da binanın gerçek tüketim ve emisyon değerlerine ulaşmak mümkün olmamaktadır. Aşağıdaki Şekil 3.
de mekanik sistemin eksik tanımlanması veya hiç tanımlanmaması durumunda enerji performansının
değişimi görülmektedir. Bu şekilden açıkça görüldüğü gibi, bina enerji performansına etki eden tüm
parametrelerin doğru tanımlanmaması durumunda simülasyon sonuçları gerçeği yansıtmaktan çok
uzaktır [13]. O nedenle de, binaların standart koşullarda enerji performans sınıfını karşılaştırarak
zorunlu enerji kimlik belgesi vermede kullanılacak ulusal yöntemler veya detaylı simülasyon
araçlarının amatör kullanımlar için geliştirilmiş basit kullanıcı ara yüzü olan simülasyon araçları yeşil
bina sertifikasyonunun hedefi düşünüldüğünde bu sertifikasyon sistemi için yetersiz kalmaktadır.
Bütün bunların dışında yeşil bina enerji sertifikasyonu için gerekli olan konfor analizlerinin de detaylı
ve doğru enerji modellemeye dayanıyor olması gerekir. Aksi durumda enerji konusundaki hatalar
konfor değerlerinin de yanlış tahmin edilmesine yol açacaktır. Şekil 4. de de yukarıdaki örnek binanın
bir zonuna ait konfor analizinin sonuçları görülmektedir.
Yeşil bina sertifikasyonunun asıl hedefi binaların gerçek anlamda yeşil yapılmasını teşvik etmek olup,
sadece binaya katma değer sağlayacak bir sertifika temininden ibaret değildir. Bu bağlamda, yukarıda
açıklanan nedenlerle ve örneklerden de görüldüğü üzere ülkemizde de uluslar arası yöntemlerden
yararlanılarak adaptasyonu düşünülen yeşil bina sertifikasyon sisteminde enerji modellemede
kullanılacak yöntemlerin hassasiyet düzeyine bağlı olarak enerji maddesinden kazanılacak puanlar da
farklı olmalıdır. Aksi durumda aynı bina için gerçek sonuçlar enerji modellemede yansıtılamadığı halde
detaylı ve doğru simülasyonlarla aynı puanı almak yeşil bina sertifikasyon sisteminin hedefinde
sapmalara neden olacaktır.
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Şekil 2. Binanın Mekanik Sistem Geometrisinin Bilgilerinin Energyplus’a Tanımlanması
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PMV aralık değeri

Şekil 3. Mekanik Sistemin Simülasyon Aracına Doğru Tanımlatılması ve Tanımlatılamaması
Durumunda Enerji Performansının Değişimi

Şekil 4. Binanın Bir Zonuna Ait Konfor Analizinin Sonuçlarına Örnekler

SONUÇ
Enerji etkin bina tasarımında veya iyileştirilmesinde ve yeşil bina sertifikasyonunda tasarım ve
değerlendirme süreçlerinin vazgeçilmez parçası olan bina enerji performansı simülasyon araçlarının
kullanım hedefine göre doğru seçilmesi, data yönetiminin doğru yapılması ve sonuçlarının doğru
yorumlanabilmesi amaca ulaşmada çok önemlidir. Bu araçların data girişinden, sonuç yorumlamaya
kadar yanlış kullanılmasının sonucunda enerji etkin veya yeşil bina tasarımına yol göstermekten uzak
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yanlış ve yanıltıcı sonuçlar alınırsa, bu aşama için harcanan emek ve para boşa gitmiş olacaktır. İşin
tehlikeli yanı da bu sonuçların yanlış olduğunun uzman sayısının azlığı nedeniyle fark edilememesi ve
sonuçların yanıltıcı olduğunun ancak bina kullanılmaya başlanıp yıllar içerisinde simülasyon
sonuçlarından çok uzak enerji tüketimleri ve emisyon miktarlarıyla karşılaşıldıktan sonra
anlaşılabilecek olmasıdır. Yapılan emek ve yatırımların boşa gitmesi bir yana hataların geri dönülüp
düzeltilmesi de artık mümkün olamayacaktır. O nedenle belirlenen amaca uygun enerji simülasyon
aracının seçilmesi şarttır.
Ülkemizde uluslar arası yöntemlerden yararlanılarak adaptasyonu düşünülen yeşil bina sertifikasyon
sisteminde enerji modellemede kullanılacak yöntemlerin hassasiyet düzeyine bağlı olarak enerji
maddesinden kazanılacak puanlar da farklı olmalıdır. Eğer ana hedef sadece bir sertifika almak değil
de gerçek anlamda yeşil bina yapmaksa, enerji açısından sertifikasyon sisteminin öngördüğü en
yüksek puanı alabilmek için mutlaka yukarıda belirtildiği gibi detaylı analiz yapabilen tam dinamik
simülasyon araçlarının seçilmesi, bu simülasyon için gerekli verilerin doğru bir şekilde toplanması ve
yönetimi, sonuçların uzman deneyimi ile irdelenip doğru olduğuna emin olunması zorunludur. Daha
basit simülasyon araçları kullanılarak yapılan enerji modelleme çalışmasıyla en yüksek enerji puanının
alınabiliyor olması son derece hatalıdır. Aynı bina için gerçek sonuçlar basit enerji modelleme
yöntemlerinde yansıtılamadığı halde, detaylı ve doğru simülasyonlarla yapılmış enerji modelleme ile
aynı puanın alınması yeşil bina sertifikasyon sisteminin hedefinde önemli ölçüde sapmalara neden
olacaktır.
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TÜRKİYE İÇİN BİNA ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME
METODU BREEAM’İN TÜRKİYE’YE ADAPTASYONU
Duygu ERTEN
Yenal GÜLLER
Aslı FIRAT

ÖZET
Dünyada yaygın olarak kullanılan bina çevresel değerlendirme metotlarını (BÇDM) incelendiğinde
Türkiye’de bu sistemlerin en etkin şekilde kullanılması için gerekli azami şartlarda eksikler olduğunu
görülür. Uluslararası şirketler, bu sertifika sistemlerini genellikle şirketlerin çıkış kültürlerine bağlı
kalarak kullanmaktadır. Farklı standartlar yerine, global bir standart dünyanın her yerinde tasarımcıları
arasında koordinasyon ve rotasyon yapan uluslararası şirketlerin işine daha çok gelse ve özellikle
iletişim açısından daha etkin olabilirse de, yeşil global bir standart şu anda her bir ülke gerçeğine
bakıldığında ancak global tutarlılık ve yöresel yaklaşımlarla mümkün olabilir. Bundan dolayı, bu
bildiride bölgesel adaptasyonu gerçekleştirmemiş olan ülkelerin, farklı ülkelerde oluşmuş uluslararası
sertifika sistemlerini kullanırken bu sistemleri yerel koşullara göre değiştirmesinin önemi
vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sertifika, BREEAM, Adaptasyon, Türkiye, Çevresel Değerlendirme

ABSTRACT
When we examine the widely used environmental assessment methods for buildings, it is observed
that all parameters for effective implementation are not fully available. Multi-national companies must
adhere to numerous certification systems depending on the culture of their origin. A global standard
may seem an attractive, efficient prospect, especially for these multi-nationals trying to coordinate
uniform design teams. However, a green global standard is not currently possible to achieve, given the
different circumstances of each country, from climate to the availability of materials and land, and
opportunities for power generation, culture adaptation, and legislative support. Therefore, these
systems are not designed to be used across different regions and countries and their respective
requirements represent local conditions. This paper emphasizes why regional adaptation is important
for international certification systems.
Key words: Certification, BREEAM, adaptation, Turkey, Environmental Assessment

GİRİŞ
Ülkelerin bina standartlarından, hükümet politikalarının farklılığına, inşaat yapım yöntemi ve iklim
farklılıklarından, hava kalitesi konularına, malzeme yetersizliğinden, varolan malzemelerin ekolojik
değerlerinin belgelenmesine ve coğrafya faklılıklarına, enerji üretiminden, kültürel adaptasyona,
ekipman eksiklerinden hukuki alt yapıya kadar farklılıklar olduğundan pratik olarak bu sertifikaların her
ülkede aynı yaklaşımla kullanılması çeşitli zorluklar yaratır. Sertifika sistemleri farklı bölgeler ve
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ülkelerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve bazı önkoşul kriterleri yerel durumları temsil
etmemektedir.
Ancak uluslararası sertifikaların kredilerini, kredi amaçlarını ve gerekliliklerini değiştirmeden, yerel
metrik kodlar kullanılarak, bazı kredilere yerel koşullara uygun alternatifler eklenerek ve yerel koşullara
uygun bölgesel krediler oluşturarak bu sertifikalar daha sağlıklı bir şekilde kullanılabilir. ABD veya
İngiliz standartlarına ve inşaat/operasyon ve bakım uygulamalarına dayalı bu sistemler ülkemizde
uygulanırken gerek yabancı dilde olduklarından gerekse yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı
inşaat profesyonellerini zorlamaktadır.
Bu bildiride, yerel durumlarda öncelikli olarak öne çıkan enerji ve malzeme konusu incelenecek ve
Türkiye için bir yol haritası çizilecektir.
BREEAM, LEED ve DGNB
Dünya çapında yeşil bina kavramını en iyi şekilde gerçekleştirip kendi ülkelerinde yeşil bina kavramını
yaygınlaştıran ve yeşil bina değerlendirme sertifikası oluşturan veya yeşil bina sertifikalarından birini
veya bir kaçını adapte eden birçok ülke vardır. Bunların arasında en öne çıkan sertifika sistemleri
LEED, BREEAM ve DGNB’dir.
1990’da İngiltere’de de çıkarılan BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method: Bina Araştırma Çevresel Değerlendirme Metodu) BRE-Global tarafından
oluşturulmuştur. BREEAM binaları, yönetim, sağlık ve konfor, enerji, ulaştırma, su, malzeme, atık,
arazi kullanımı ve ekoloji, kirlilik ve yenilik (inovasyon) olmak üzere toplam 10 alanda incelemektedir.
Binaların çevresel değerlendirilmesinde bu sistem kullanılarak “Geçer, İyi, Çok iyi, Mükemmel,
Olağanüstü” dereceleri elde edilebilir.
1998’de Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkarılan LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design: Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) Amerika Yeşil Binalar Konseyi’nin oluşturduğu bir
sertifika sistemidir. Yeşil binaları “sürdürülebilir arazi, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer,
malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi, yenilikçilik ve tasarım” olmak üzere toplam 6 alanda
incelemektedir. LEED sertifikasının kullandığı metoda göre yapılan puanlama sonucu binalar için
LEED sertifikası, Gümüş, Altın ve Platin dereceleri elde edilebilir.
2009’da Almanya’da DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen: Alman Sürdürülebilir
Binalar Konseyi) tarafından oluşturulan DGNB sertifika sistemi ise binaları çevrebilim, ekonomi, sosyal
kültürel ve operasyonel konular, teknik konular, arazi yerleşimi ve süreçler olmak üzere toplam 6
alanda inceler ve şartlara uyan projeler “Bronz, Gümüş ve Altın” kategorilerinde sertifika verir.
BREEAM Nasıl Çalışır
Türkiye’de uygulanabilen Breeam International Europe Commercial kapsamında işlevlerine göre üç tip
bina değerlendirilmektedir:




Endüstri binaları,
İşyerleri,
Alış veriş merkezleri

BESPOKE ise yukarıdakilerin dışında kalan binaların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
Değerlendirilmeden geçen binalar, topladıkları yüzdesel ağırlıklı kredi notuna göre aşağıdaki BREEAM
derecelerinden birini alırlar.
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: ≥30*
: ≥45
: ≥55
: ≥70
: ≥85

*Yüzdesel ağırlıklı kredi notu 30’dan az olan binalara sertifika verilmez.
BREEAM binaların çevreye olan etkileri Tablo 1’de gösterilen 10 ana başlıktaki kredilerin ağırlıklı
değerlendirilmesi ile yapılır:
Tablo 1: BREEAM’in alt başlıklarının özeti [Ref. 6]
Yönetim
 İşletmeye alma
 İnşaat sahası etkileri
 Bina kullanıcısı kılavuzu
Sağlık ve Konfor
 Gün ışığından yararlanma
 Isıl konfor
 Akustik
 İç ortam hava ve su kalitesi
 Aydınlatma
Enerji
 CO2 salımları
 Düşük ya da sıfır karbon teknolojileri
 Enerji alt ölçümleri
 Enerji verimli bina sistemleri
Ulaşım
 Toplu ulaşım ve ulaşılabilirlik
 Yaya ve bisikletli hizmetleri
 Hizmet yerlerine ulaşılabilirlik
 Ulaştırma planları ve bilgilendirme
Su
 Su tüketimi
 Sızıntı tespiti
 Suların yeniden kullanımı ve arıtımı

Atık





İnşaat atıkları
Geri dönüştürülmüş agrega
Geri dönüşüm hizmetleri

Kirlilik
 Soğutucu akışkan kullanımı ve sızıntıları
 Sel /taşkın) riski
 NOx salımları
 Akarsu kirliliği
 Dış aydınlatma ve gürültü kirliliği
Arazi kullanımı ve Ekoloji
 Arsa seçimi
 Ekolojik değerlerin korunması
 Ekolojik değerin iyileştirilmesi
Malzeme
 Malzemelerin yaşam döngüsü etkileri
 Malzemelerin yeniden kullanımı
 Sorumlu edinim
 Dayanıklılık
Yenilik
 Örnek performans seviyeleri
 Akredite BREEAM değerlendiricilerinin
kullanımı

BREEAM’in işleyişinde 4 belirleyici ve ayırt edici özellik öne çıkar.
1. Yüzdesel Ağırlığa Göre Değerlendirme.
Birinci ve en ayırt edici konu; değerlendirilen konulardan alınan kredilerin aynı ağırlıkta olmamalarıdır
(TABLO 2) Alınan krediler son değerlendirmede (alınacak BREEAM derecesinin belirlenmesinde),
konu başlıklarının yüzdesel ağırlıklarına göre değerlendirilirler. Örneğin en yüksek yüzdesel ağırlığa
sahip olan enerji konusunun (%19) kredilerinden alınan toplam kredi bu bölümün yüzdesel ağırlığı ile
çarpılarak BREEAM derecesinin hesaplanmasında kullanılır.
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Tablo 2: BREEAM Teknik Detaylar
BREEAM
KATEGORİLERİ
Yönetim

AĞIRLIK
(%)
12

KREDİLER
10

KREDİ
(%)
1.2

Sağlık ve Konfor

15

13

1.15

Enerji

19

24

0.79

Ulaştırma
Su
Malzeme
Atık
Toprak Kullanımı
ve Ekoloji
Kirlilik

8
6
12.5
7.5
10

10
6
13
7.0
10

0.8
1.0
0.96
1.07
1.0

10
100

12
105

0.83
0.95

2. Seçmeli Krediler
Ön koşul kredileri dışındaki kredilerden uygulaması kolay ya da masrafsız kredilere yönelmek
mümkündür.
3. Ön Koşullar
BREEAM dereceleri için belirlenmiş ön koşullar vardır. Bu ön koşulları yerine getirmeyen uygulamalar,
çevresel performansları ne kadar iyi olursa olsun sertifika alamaz. BREEAM derecelerine göre ön
koşulları gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
Tablo 3: BREEAM Ön Koşullar Listesi

OLAĞANÜSTÜ

MÜKEMMEL

ÇOK İYİ

İYİ

Değerlendirme konusu

GEÇER

BREEAM DERECESİ
/
Minimum
kredi
sayısı

İşletmeye alma

-

-

-

1

2

İnşaat sahasının etkisi

-

-

-

1

2

Bina kullanıcısı kılavuzu

-

1

1

1

1

Yüksek frekanslı aydınlatma

1

1

1

1

1

CO2 salımlarının azaltılması

-

-

-

6

10

Yüksek enerji tüketiminde alt ölçümleme

-

-

1

1

1

Düşük ya da sıfır karbon teknolojileri

-

-

-

1

1

Su tüketimi

-

-

1

1

2

Su sayacı

-

-

-

1

1

Geri dönüştürülebilir atıkların depolanması

-

-

-

1

1

Arsa ekolojisine etki

-

-

-

2

2
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4. Yenilik Kredileri
Kredi konularının gereklerinin ötesinde sürdürülebilirlik performansı gösterilen konularda yenilik
kredileri verilir. Bu kredilerden toplamda en fazla 10 kredi alınabilir. Aşağıda yenilik puanı alınabilecek
BREEAM konuları verilmiştir.
Tablo 4: Yenilik kredisi alınabilecek BREEAM konuları.
İnşaat sahası etkileri
Gün ışığından yararlanma
Uçucu organik bileşenler
İş yeri (Sadece alış veriş ve endüstriyel bina değerlendirmelerinde)
CO2 salımlarının azaltılması
Düşük ya da sıfır karbon teknolojileri
Alternatif ulaşım yöntemleri
Su sayacı
Malzemelerin yaşam döngüsü analizine göre etki değerlendirmesi
Malzemelerin sorumlu edinimi
İnşaat sahasında atık yönetimi
Isıtma kaynaklı NOx salımı
Binaların BREEAM’e göre değerlendirilmelerinde BRE Global tarafından lisans verilen değerlendiriciler
rol alırlar. Değerlendiriciler kendilerine sunulan belgelere bakarak raporunu hazırlar ve binanın hangi
BREEAM derecesini hak ettiğini onaylarlar. Daha sonra değerlendirici, hazırladığı raporu kalite
kontrolü için BRE Global’a iletir.
BREEAM kapsamında değerlendirilen Enerji ve Malzeme konuları bu bildiride detaylı incelenecek ve
bu konuların Türkiye’ye adaptasyonu konusunda yol haritası hazırlanacaktır.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI
BREEAM standardının Enerji puanları alınırken, ENE1 (CO2 salımlarının düşürülmesi) puanında,
Ulusal Enerji Metodunun kullanılması VEYA ASHRAE 90.1-2007’ye göre Enerji Modellemesi
yapılması VEYA BREEAM’de verilen CHECKLIST A7 deki kriterlerden puan alınması alternatifleri
verilmiştir. BEP-TR binaları standart koşullarda karşılaştırarak, basit bir yöntemle enerji tüketimini
hesaplar. BREEAM sertifikasyonu için ise, binanın yaşam dönemi boyunca mümkün olduğunca
gerçeğe yakın enerji tüketimi ve sera gazı azaltımı oranlarının gösterilmesi gerektiğinden bu
sertifikasyon için mutlaka detaylı ve dinamik enerji modellemesinin yapılması doğru olacaktır. Aksi
durum binayı, göstermelik bir sertifika almaktan öteye götüremeyecektir. Hatta günümüzde giderek
yaygınlaşan yeşil bina sertifikasyonlarında kullanılan basit ara yüzlü simülasyon araçları bile bu alan
için yetersiz kalmakta ve bu nedenle yıllar içerisinde bu binalarda tahminlerin ötesinde sorunlar
çıkabilir (Ref 5). Sonuç olarak BEP-TR, ısıl zonları açısından karmaşık olmayan basit konut binaları
için kullanılabilir ama diğer binalar için kullanılması gerçek anlamda yeşil bina sertifikasyonu hedefine
uygun değildir. Bunun yanı sıra Checklist A7 incelendiğinde Enerji Modellemesi yapılmadığında
kriterler yerine getirilse dahi yetersiz kalmaktadır. Bu listede her konuya aynı puan verilmesi de adil bir
yaklaşım değildir. Ticari binalarda uygulaması yapılan birçok verimlilik uygulamalarını kapsamaması,
özellikle Ticari Binalarda CHECKLIST A7 kullanmak yerine mutlaka ENERJİ Modellemesi yapılmasını
gerektirmektedir. Bu anlamda BREEAM Türkiye’ye uygulanırken CHECKLIST A7’nin kapsamının
geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde BEP-TR uygulamaya geçtiğinde CHECKLIST A7’nin
önemini yitireceğini ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’nin kullanılacağı öngörülmektedir. Burada Enerji
Kimlik Belgesi ve Enerji Modellemesi (EM) puanları arasında fark olmasından yola çıkarak Türkiye
adaptasyonunda Enerji Modellemesi puanlarının 15, Enerji Kimlik Belgesi puanlarının 10 olarak
saptanması önerilir.
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Enerji kriterlerinden, Ene 5 kriterinde ise, Düşük veya Sıfır Karbon (LZC) teknolojilerinin kullanılmasını
içeren puanların, ilki sadece fizibilite yapmaya verilirken diğer ikisi %10 ve %15 enerjinin yenilenebilir
kaynaklardan üretilmesine puan vermektedir. Burada Türkiye’de ki yenilenebilir teknolojilerin yaygınlığı
ve maliyeti göz önüne alınarak, yüzdelerin yatırımcıyı teşvik açısından, daha düşük seviyelerde
tutulması bu çalışmanın yapılmasını artıracaktır.
Ene 6 kriteri bina tamamlandıktan sonra termal kamera ile binanın taranmasını istemektedir. Detay ve
masraf gerektiren bu çalışmanın 1 puan olması yatırımcı için caydırıcı olabilir. Türkiye
adaptasyonunda bu puanın artırılması tavsiye edilir.
BREEAM enerji verimliliği ile ilişkili puanları aynı zamanda inşaat süresince müteahhit tarafından
enerji tüketiminin takip edilmesi gibi bilinçli müteahhit uygulamalarını da kapsamakta ve bu
uygulamaya 2 puan öngörmektedir. Şantiye aktivitelerinde CO2 azaltımına gidilmesi yaklaşımı Türkiye
için de bir yeniliktir.
BREEAM ve benzeri sertifikaların kullanılmasında en önemli konunun Enerji Verimliliği olduğundan
yola çıkarsak, BREEAM puanlarının Enerji Verimliliğine ilişkin puanlarının birbiriyle kıyaslamalı şekilde
incelenmesinde fayda olabilir (Tablo 5).
Tablo 5: BREEAM Genelinde Enerji Verimliliği ile İlişkili Puanlar (Ref 4)
BREEAM puan kategorisi

Mevcut puan
miktarı

Enerji kullanımı
Enerji performansı için tasarım

15

Enerji verimli asansörler

2

Enerji tüketen ana sistemlerin bağımsız tüketim ölçümleri

1

Yüksek enerji yüklerinin ve ana fonksiyonel alanların bağımsız tüketim

1

Enerji verimli dış aydınlatma

1

Binanın dış cephe kapatımı

1

Enerji verimli soğuk odalar

1

Enerji verimli yürüyen merdivenler

1

Yönetim
Optimum performans için bina sistemlerinin işletmeye alınması

2

Müteahhitin çevreye etki eden uygulamaları(inşaat enerji kullanımın verimliliği vb)

2

Bina kullanım kılavuzu

1

Su
Su tüketimi

3

Su tüketim ölçüm sistemleri

1

Sağlık ve Konfor
Doğal aydınlatma

1

Aydınlatma zonları ve kontrolleri

1

Doğal havalandırma potansiyeli

1

Kirlilik
Gece ışık kirliliğinin azaltılması

1

Toplam puan

36

Toplam bina performansı içindeki nispi ağırlığı

32%
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BİNALARDA MALZEMELER
Uluslararası sertifikaların farklı ülkelerde uygulandığında en problem yaratan kriterlerin ve en az puan
alınan bölümün malzemeler olduğu geri bildirimini alıyoruz. Bu alanın BREEAM’de nasıl ele alındığını
incelersek:
MAL 1 kriterinde malzeme şartnameleri (Temel Yapı Elemanları) incelenir. BREEAM projelerinde
kullanılan dış duvarlar, pencereler, çatılar, üst kat döşemeleri, iç duvarlar ve döşeme kaplamaları
BREEAM’in Yeşil Malzeme Rehberi (www.thegreenguide.org.uk)’nde yer almalıdır. BREEAM’in
oluşturduğu bu rehberde her bir malzemenin derecesi mevcuttur, malzeme derecesine göre temel
yapı elemanları için kazanılabilecek kredi belirlenir. Ancak GREENGUIDE ağırlıklı olarak İngiliz
malzemelerini kapsamaktadır. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan malzemeler bu klavuzda yer
almamaktadır. Ayrıca bu rehber bir kara kutu gibidir ve işleyişine daha açıklık kazandırılmalıdır.
Yeşil Malzeme Rehberi’nde yer almayan malzemeler için ise, ulusal geçerliliği olan bir yaşam döngüsü
analizi (LCA: Life Cycle Analysis) yapılmış malzemeler tercih edilir. Malzemenin CO2 üretimi, Oluşum
Enerjisi ya da Karbon Ayakizi ölçen araçlar kullanılabilir. Kullanılacak olan, ulusal geçerliliği olan
yaşam döngüsü analiz aracı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
a. İklim değişimini içeren en az 3 gösterge yer almalıdır.
b. Hizmet ömrü ve elden çıkarma süreçleri de dahil olmak üzere binanın tüm yaşamı ele
alınmalıdır.
c. Aşağıda yer alan uluslarası standartlarda tanımlı LCA ilkelerini temel almalıdır:





ISO 14040 2006 Environmental Management -LCA- Principles & Framework (TS EN ISO
14040 Çevre yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – İlkeler ve çerçeve)
ISO 14044 2006 Environmental Management - LCA Requirements and guidelines (TS EN
ISO 14044 Çevre yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – Gerekler ve kılavuz)
ISO 14025: 2006 Environmental labels and declarations — Type III environmental
declarations — Principles and procedures (TS ISO 14025 Çevre etiketleri ve beyanları –
Tip III çevre beyanları – Prensipler ve prosedürler)
ISO 21930 2006 Building construction - Sustainability in building construction –
Environmental declaration of building products

MAL 2 kriterinin puanını kazanabilmek için ise sert peyzaj ve çevre duvarını oluşturan yapı
malzemelerinin ve elemanlarının %80’i (alan) Yeşil Malzeme Rehberi (www.thegreenguide.org.uk)’ne
göre A ya da A+ dereceye sahip olmalıdır. Yeşil Malzeme Rehberi’nde yer almayan sert peyzaj ve
çevre duvarı elemanlarının değerlendirilmesinde, ulusal geçerliliği olan ve yukarıda belirtilen özelliklere
sahip yaşam döngüsü analiz aracı kullanılmalıdır.
MAL 3 kriterinde cephenin yeniden kullanımı değerlendirilir. Bu amaç için, inşaatı bitmiş bina
cephesinin en azından %50’sinde (alan), yeniden kullanılmış malzemeler kullanılmalıdır. Ayrıca, bina
cephesinin yeniden kullanılan malzemelerinin en azından %80’i (kütle) yerinde (in-situ) yeniden
kullanılan yapı bileşenleri ve elemanlarından oluşmalıdır.
MAL 4 kriterinde taşıyıcı sistemin yeniden kullanımı önemlidir. Mevcut ana taşıyıcı sistem hacminin en
az %80'i, belirgin bir güçlendirme ya da değiştirme işlemi yapılmadan yeniden kullanılmalıdır. Projenin
kısmen yenileme kısmen yeni bina olduğu durumlarda, yeniden kullanılan taşıyıcı sistemi, toplam
hacmin en az %50'sinden oluşmalıdır. Örneğin mevcut bir binaya yapılan herhangi bir ek bina mevcut
binadan daha büyük olmamalıdır.
MAL 5 kriteri ise Türkiye’de yeni gelişmekte olan malzemelerin sorumlu edinimi konusuyla ilgilidir.
Aşağıdaki temel yapı elemanlarının oluşturulmasında kullanılan malzemelerinin %80’i sorumlu
edinilmiş olmalıdır.
a)
b)
c)
d)

Yapı iskeleti
Zemin kat
Üst katlar (ara katlar da dahil)
Çatı
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Dış duvarlar
İç duvarlar
Temel/altyapı
Merdiven

Uygulanabilir malzemeler













Tuğla
Reçine esaslı kompozitler ve malzemeler (cam takviyeli plastikler (CTP) ve polimer sıvalar
dahil).
Beton (yerinde dökme ve prekast beton panel, blok, harç, çimento esaslı sıva vs.)
Cam
Plastik ve kauçuk (EPDM, TPO, PVC ve VET çatı membranları ve polimer sıvalar dahil)
Metaller (çelik, aluminyum vs.)
Kaplama ya da yapısal taşlar (Arduvaz dahil)
Ahşap, ahşap kompozitler ve ahşap paneller (glulam, kontrplak, OSB, MDF, yonga levha,
çimentolu yonga levhalar)
Alçıpan ve alçı
Çatı membranı ve asfalt gibi bitüm esaslı malzemeler
Diğer mineral esaslı malzemeler, elyaflı çimento, kalsiyum silikat
Geri dönüştürülmüş hammaddeye sahip malzemeler

Projede kullanılan tüm sertifikasız ahşap malzeme yasal bir yolla elde edilmiş olmalıdır.
MAL 6 kriterinde ise dış duvarlar, zemin kat, çatı ve bina hizmetlerinde kullanılan ısı yalıtım
malzemeleri değerlendirilir. Değerlendirme sırasında, BREEAM’in Yeşil Malzeme Rehberi
(www.thegreenguide.org.uk)’nden, ısı yalıtımı malzemelerinin derecesi belirlenir. Binanın yalıtım indisi
(Insulation Index) değeri 2 ya da daha yüksek olmalıdır. Yalıtım indisi hesaplamasında, her bir ısı
yalıtımı malzemesi için hacim ağırlıklı ısıl dirençler ve yeşil malzeme rehberi puanı kullanılır.
Ayrıca, yukarıdaki maddede tanımlanan dış duvar, zemin kat, çatı ve bina hizmetlerinde kullanılan ısı
yalıtımı malzemelerinin en az %80’i sorumlu edinilmiş olmalıdır. Her bir malzemenin üretim süreci ve
tedarik zinciri izlenir.
MAL 7 kriterinde binanın içinde ve dışında araç, yük aracı ve yaya trafiğinin olduğu alanlar tespit edilir
ve bu bölgelerde hasar oluşumunu önlemek amacıyla uygun dayanıklılık önlemleri, uygun koruma
yöntemleri ya da tasarım seçenekleri belirlenmiş olmalıdır.
Türkiye’de üretilen yapı elemanlarının, BREEAM’in Yeşil Rehberi’nde yer alması ve uzun vadede
Avrupa Birliği eko etiketleme standartlarına uyum amacıyla malzeme üreticilerinin adım atması
kaçınılmazdır. Yeşil Rehber’de kayıtlı olmayan malzemeler için bir diğer yöntem ise ulusal geçerliliği
olan ve ilgili başlıktaki detayları içeren yaşam döngüsü analizi yapılmasıdır. Yapı malzemelerinin
yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümü desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. İnşaat
sahasında ortaya çıkan yapı malzemelerinin, yeni bina inşaatında kullanılma alternatiflerini arttırmak
amacıyla Ar-Ge çalışmalarına önem verilmelidir. Ayrıca temel yapı elemanları olarak kullanılan
malzemelerin sorumlu edinilmiş olduğunu belirten sertifikasyon sistemleri yaygınlaşmalıdır. Örneğin,
ahşap malzemelerin FSC (Forest Certified Council) sertifikasına sahip olması istenmektedir. Konuyla
ilgili olarak her malzeme üreticisi/tedarikçisi malzemenin üretim sürecini ve hammadde edinim sürecini
kapsayan çevre yönetim sistemi oluşturmalı ve bu sistemin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları
yapmalıdır. TÜBİTAK gibi fon veren kuruluşların Yaşam Döngüsü Analizine yönelik araştırma
konularına öncelik tanımaları konunun ilerleme hızını artıracaktır.

Bina Fiziği Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1563 _______

WORLD GREEN BUILDING COUNCIL (WGBC) VE ÇEDBİK’İN ROLÜ:
ÇEDBİK dünyada ülkelerin çevresel etki değerlendirme sistemlerinin kullanılmasında otorite olacak kar
gütmeyen kuruluşlar ağına bağlı bir kuruluştur. Çatısı altında kurulduğu Kanada kökenli WGBC
(Dünya Yeşil Binalar Konseyi) tüm sertifikalara eşit uzaklıkta durarak o ülke konseyinin kendi ülkesi
için bir karar vermesini desteklemektedir.
ÇEDBİK 2007’de kurulmuş ve 2008’de içinde Bayındırlık Bakanlığı temsilcisinin de olduğu bir Sertifika
Komitesi oluşturmuştur. Halen adaptasyon çalışmalarının yapılması için Bağımsız bir Komite
oluşturma sürecindedir. Bu komite endüstri liderleri, akademisyenler ve oda temsilcilerinden
oluşmaktadır. ÇEDBİK 2009’da BRE-GLOBAL, 2010’da DGNB ve 2011’de LEED-INTERNATIONAL
ile İyi Niyet Anlaşması imzalamıştır. Komite, dernek üyelerinin istekleri, ortak akıl,bilgi ve pazarın
nabzını dinleyerek yol almaktadır.

SONUÇ
BREEAM’in en eski çevresel değerlendirme sistemi ve diğer bütün sistemlerin alt yapısını oluşturan bir
sistem olması, ÇEDBİK 2008’de adaptasyon kararı verirken o dönemde uluslararası adaptasyon veren
tek sistem olması, Avrupa’da yaygın olarak kullanımının olması ve metrik sistemi kullanması nedeniyle
Türkiye için yapılacak bir çalışmaya iyi bir başlangıç olacağı düşünülerek BREEAM seçildi. Bu sistemi
adapte ederken kazanılacak tecrübe ve oluşturulacak bilgi havuzu birçok akademik çalışmaya da
başlangıç teşkil etmektedir.
Bu çevresel etki değerlendirme sistemlerinin “geçti” kriterlerinin daha zorlaştırılması gerektiği, şu anda
Türkiye’de yürümekte olan projelerden aldığımız geri bildirimlere dayanarak söylenebilir.
Bina tasarımından inşaat sonuna kadar yapılan işlemlerin ve seçilen yöntemlerin çevresel etkileri
araştırılmalıdır. Bildiride yer alan enerji performansını arttırmak, kullanılan malzemeleri
değerlendirmek için belirtilen yöntemlerin uygulanması binanın çevresel etkilerini büyük oranda
azaltacaktır. Sadece yeni binalarda değil varolan binalarda da sertifika çalışmasının başlaması,
sadece bina ölçeğinde değil yerleşkeler ölçeğinde bu sistemlerin ele alınması gerektiği ve ancak
böylece toplam CO2 düşürülmesi ve çevreye etkinin azaltılması konularının hakkıyla yerine
getirilmesinde zaman kaybedilmemesi gerekmektedir.
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YEŞİL BİNA SERTİFİKASYONUNDA AKUSTİK
PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nurgün TAMER BAYAZIT
Bilge ŞAN
Gizem ÖKTEN

ÖZET
Enerji etkin yeşil bina stratejilerinde ana hedef, çevreye duyarlı, kullanıcılarına konforlu ve sağlıklı bir
çevresel ortam yaratan binalar tasarlamaktır. Bu binalarda aranılan koşullar ve gerekli uygulamalar,
farklı sertifikasyon sistemleriyle tanımlanmaktadır. Sertifikasyon sistemleri, binaların “yeşil bina”
olabilmesi için önceliği, doğal havalandırma, pasif ısıtma/soğutma ve yeşil malzeme kullanımına
vermektedir. Binaların iç mekan ortamını etkileyen dört temel unsur: strüktür, HVAC sistemi, dış ortam
ve kullanıcı aktiviteleri olarak belirtilmekle birlikte; iç mekan hava kalitesi, akustik ve aydınlatma
sistemleri, kullanıcıların performansını ve üretkenliğini birebir etkilediği için özellikle önem
kazanmaktadır. Birbirleri ile yakın ilişkili olan bu sistemlerin tasarımı diğerinin performansını fark edilir
biçimde etkilemektedir. Bir mekanın akustik performansı, arka plan gürültüsü; bitişik mahaller ve
dışarıdan gelen gürültüye karşı ses yalıtımı (hava ve strüktür doğuşlu) ve hacim akustiği parametreleri
ile değerlendirilmektedir. Bu parametrelerin istenilen düzeyde olması, HVAC sistemlerinde yeterli ses
yalıtımının uygulanması, mekan boyutlarının ve iç yüzey kaplamalarının uygun tasarlanması ve bina
kabuğunda gereken ses yalıtımının sağlanması ile gerçekleştirilebilmektedir. Çalışanların performansı
üzerinde büyük etkisi olan iç akustik konfor, bazı sertifika sistemlerinde hiç kredilendirilmemekte, ya da
en fazla opsiyonel kredilerle değerlendirilmekte, kredilendiren sistemlerde de çalışma performansına
olan etkisini temsilden çok uzak puanlarla değerlendirilmektedir. Çalışmada, kredilendirme sistemini
oluşturan ve akustik performansa da dikkat çeken sertifikasyon sistemlerinin dayandığı temel
prensipler; akustik konusunun “yeşil bina” kavramı ve temsil ettiği tasarım kavramları ile
bütünleştirildiğinde ortaya çıkan sorunlar ve ülkemizdeki durum ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil binalar, İç ortam kalitesi, Akustik, Sertifikasyon sistemleri.

ABSTRACT
The interior environment of a building can be defined basically by four elements: structure, HVAC
system, exterior environment and occupant activities. The main concern of designing energy efficient
and green building strategies is to create comfortable, healthy and environmentally responsible
spaces for its occupants. Therefore, thermal comfort, indoor air quality, acoustics and the illumination
level of the interior space, become more of an issue for affecting occupants’ performance directly. The
acoustic performance of a space is mainly considered by back ground noise level; noise insulation
characteristics and room acoustics. For providing comfortable acoustic conditions; sound insulation
should be applied on HVAC systems in order to prevent noise; the dimensions of the space should be
designed carefully and proper materials on surfaces should be used. The energy efficient design goals
often resulted in significant acoustic challenges related to natural ventilation. Different certification
systems are available to score the conditions of buildings, but to attain certification, they give priority to
natural vantilation; passive heating/cooling systems and the use of green materials. Because these
systems are intimately related to each other, during the design process, all should be considered
together. Although researches have indicated that acoustics is the major complaint with respect to the
ability to carry out the work tasks, it is easy for project designers to discount acoustic design where it
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conflicts with the energy parameters. Some green rating systems give no credit for acoustics, at best
offer it up as an optinal credit, some gives but not enough when comparing wiht the large impact of
acoustics on occupants performance. This study, reviews importance of acoustics for buildings,
identifies the lack of quantitative acoustic design requirements commonly found in green building
certification systems and discusses how well the green building concept corresponds to acoustical
needs of the spaces.
Key Words: Green buildings, Indoor air quality, Acoustics, Certification systems

1. GİRİŞ
Birleşik Devletler Yeşil Bina Konseyi (USGBC), yeşil bina tanımını: “Çevre ve kullanıcı üzerinde
oluşabilecek her türlü negatif etkiyi belirgin oranda azaltan binalar” olarak yapmıştır [1]. Yeşil bina
yaklaşımıyla birlikte bina tasarımında yenilenebilir enerji kullanımı, iç ortam kalitesinin arttırılması ve
çevre dostu malzemelerin seçimi göz önünde bulundurulmaya başlanmış, sonrasında yeşil bina teknik
karar ve uygulamaları sonucunda; bir binanın “yeşil” bina olma özelliğini ne düzeyde sağlayabildiğini
ölçebilmek amacıyla çeşitli sertifikalandırma (kredilendirme) sistemleri geliştirilmiştir. Yeşil bina
sertifikasyon sistemleri, yaklaşık 20 yıldır var olup, sürekli gelişmeye devam etmekte ve yeni sistemler
oluşturmaktadır [2]. Birbirlerinden kültürel, iklimsel farklılıklara bağlı olarak değişiklik gösterseler de,
hepsinin ana hedefi sürdürülebilirliği sağlamaktadır. Binaların ve hacimlerin en büyük alanlarını
oluşturan tavan ve duvar yüzeylerinin kompozisyonu, çalışma performansını ve işitsel konforu
etkilediği için akustik konusu da sertifikasyon sistemlerinde yer almaya başlamıştır. Konforun
sağlanması durumu insanın fiziksel, fizyolojik ve entellektüel performansının maksimum düzeye
ulaştığı durumdur. İşitmenin net bir biçimde sağlanması, gürültü ve titreşimin maskeleyici ve rahatsız
edici etkilerinden kurtulunması ve konuşmanın anlaşılabilirliği/gizliliği olarak özetlenebilecek akustik
konforun sağlanması, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevreler yaratmak isteyen tüm tasarımcı ve
mühendisler için büyük önem taşımaktadır. Mimari tasarım ve akustik; boyut, form ve yüzey kararları
ile görsel çevreyi birlikte oluşturan unsurlardır. Yüzeylerde uygulanan tavan panelleri, mobilya
kumaşları, perdeler, halı vb. akustik amaçlı kaplamalar, yansıyan sesi, konuşmanın anlaşılırlığını ve
arka plan gürültüsünü doğrudan etkilemektedir. Yeşil bina ve sürdürülebilir tasarım konusunun artan
biçimde gündemde olduğu ülkemizde henüz ulusal bir bina sertifikasyon programı bulunmamaktadır.
Bu nedenle farklı ülkelerin geliştirdiği sertifika programlarının ele aldığı ortak ilkeleri göz önüne alarak,
gerektiğinde Türkiye şartlarına göre özelleşen, ancak optimum akustik performansı gösterecek bir
sertifikasyon sisteminin hazırlanması çalışmalarına ivedilikle başlanması gerekmektedir.

2. AKUSTİĞİN İNSAN SAĞLIĞI VE KONFORU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Her ne kadar yeşil binalarda enerji etkinliği ve çevreye verilen zararın en az düzeyde olması en önemli
parametreler olarak görülse de, unutulmamalıdır ki binalar insanlar için yapılmaktadır ve bu nedenle
kullanıcıların konforu binaların sorumluluğundadır. İşitsel çevre içerisinde sahip olunan akustik
koşulların insanlar üzerindeki etkileri başlıca dört grupta incelenmektedir: 1. Fiziksel etkiler (geçici
veya sürekli işitme hasarları), 2. Fizyolojik etkiler (vücut aktivitesindeki değişiklikler; kan basıncı artışı,
dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, uyku bozukluğu vb.), 3. Psikolojik etkiler (davranış
bozuklukları, öfkelenme, sıkılma, genel rahatsızlık duygusu), 4. Performans etkileri (iş veriminin
düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin engellenmesi). Akustik konforsuzluk genel olarak
önemli bir konu olmakla bereber, bazı bina tipolojilerinde yetersiz olması durumunda (özellikle
ofislerde) iş performansının (işlerin zamanında yapılamaması, doğruluğunun etkilenmesi, gözlemlerde
hataların ortaya çıkması ve iş kazalarının ortaya çıkması vb.) ve karşılıklı konuşmanın etkilenmesi gibi
yapılan işin cinsine bağlı olarak da değişebilen belirgin sorunlar ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde,
okullarda da öğretmen ve öğrencilerin konsantrasyonunu etkileyen en büyük etkenlerden biri olumsuz
akustik koşullardır [3]. Amerikada, 142 ofis binasında 23450 çalışan ile yapılan çalışma ortamından
memnuniyet değerlendirmesinde, özellikle açık planlı ofislerde akustik konforun, çalışanların mutluluğu
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için anahtar önem taşıyan parametrelerden bir olduğu ortaya konmuştur [4]. Bir başka çalışmada, bu
kez yeşil binalar ile yeşil olmayan binalar karşılaştırılmış ve yeşil binalarda kullanıcıların termal konfor
açısından daha fazla memnuniyet yaşadığı, ancak akustik açıdan binanın ‘‘yeşil’’ olmasının bir avantaj
sağlamadığı ortaya çıkmıştır [5].
Yeşil bina yaklaşımı ile öncelikli olarak hedeflenen iç ortam kalitesinin ve enerji verimliliğinin
arttırılması gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi için alınan teknik kararların pek çoğu binanın “akustik
konfor” düzeyini fark edilir biçimde düşürmekte, sıklıkla rahatsız edici boyutlara çıkarmaktadır. Akustik
konusu yeşil bina kavramının temsil ettiği tasarım kararları ile bütünleştirildiğinde ortaya çıkan başlıca
problemler aşağıda özetlenmiştir [6]:
a. Yeşil binalarda doğal havalandırma ile rüzgar basıncı ve termal baca etkisi kullanılarak bina
içerisinde doğal bir hava akımı oluşturulması; böylece yeşil olmayan binalarda kullanılan mekanik
havalandırma sistemlerinin kullandığı enerjiden tasarruf edilmesi ve buna bağlı olarak maliyetin
düşürülmesi amaçlanmaktadır. Bunun için genellikle bina kabuğunda büyük açıklıklara, bina içerisinde
ise hava akışının önlenmemesi amacıyla alçak duvar bölmelerine (örneğin açık ofislerde) ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu durum ise trafik vb. çevresel gürültülerin iç mekana taşınmasına; iç mekanda ise
konuşmaların kullanıcılara gürültü olarak iletilmesine, mahremiyetin azalmasına sebep olmaktadır.
b. Yeşil binalarda önerilen pasif ısıtma/soğutma sistemleri, gün içerisinde ısının absorbe edilmesi,
geceleri ise açığa çıkarılması için beton duvar ve zemin kullanımını gerektirmektedir. Bu durum,ısıtma
ve soğutmanın sağlanabilmesi için beton yüzeylerin çıplak olmasını, dolayısıyla akustik tavan
uygulaması gibi uygulamaların bu yüzeylerde yapılmamasını gerektirmektedir. Ancak diğer yüzeylerde
alınabilecek akustik önlemler sınırlı olduğu için hacim içerisindeki akustik konfor kalitesi düşmektedir.
Bu tür durumlarda akustik “Baffle” kullanımı belirgin bir düzeyde etkin olabilse de görünüşleri ve
maliyetleri nedeniyle çoğu zaman tercih edilmemektedirler. Her ne kadar yeşil bina uygulamasına ters
düşse de akustik kontrol için her zaman tavan ve duvar paneli kullanımı daha etkin sonuç vermektedir.
c. Yeşil malzemeler, sağlığa zararı olmayan, ömrü bittikten sonra en az bir kez geri dönüşümü
yapılarak üretilmiş malzemelerdir. Pek çok akustik malzeme lifli bir yapıya sahip olup, cam yünü
esaslıdır. Her ne kadar cam yününün akustik maksatla kullanımının sağlığa bir zararı kanıtlanmış
olmasa da, lifli her türlü malzeme sağlık açısından şüphe uyandırmakta ve dolayısıyla yeşil binalarda
kullanımına sıcak bakılmamaktadır. Oysa bu tür malzemeler, kanallarda HVAC gürültüsünü ve bu
kanallarla iletilecek sesi engellemek amacıyla ya da konuşmanın netliğini ve reverberasyon süresini
istenilen düzeyde sağlayabilmek amacıyla en çok önerilen malzemelerdendir. Bu malzemelerin
kullanımı yerine alternatif olarak “packless” susturucuların HVAC sistemlerde kullanılması; kağıt –
ahşap bazlı veya pamuk, yün lifi bazlı malzemelerin tercih edilmesi mümkündür ancak bu
malzemelerin maliyetleri daha yüksek olup ömürlerinin ne kadar olduğu bilinmemeke, yangına
dayanım ve küf oluşumu gibi farklı konularda sıkıntı doğurabilmektedir. ‘‘Yeşil’’ akustik malzemelerin
çeşitlerinin arttırılması gerekmektedir.
d. Cam kullanımı, gün ışığının içeri girmesi, aydınlatma enerjisinden tasarruf edilmesi ve aydınlatma
kalitesinin yükseltilmesi açısından yeşil bina tasarımında büyük önem taşımaktadır. Bunun
sağlanabilmesi için bina kabuğunda daha çok sayıda ve daha büyük boyutlarda pencere açıklıklarına,
iç mekanda ise ışığın içerilere geçirilebilmesi için daha çok sayıda cam bölmelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu durum yeşil binalarda ses izolasyonunu güçleştirmekte, daha az açıklığa sahip
opak duvar kullanımının daha yoğun olduğu binalara göre akustik olarak daha rahatsızlık verici bir
ortam hazırlamaktadır. Bu durumu minimize edebilmek için yüksek yalıtımlı şeffaf (pencere yada ara
bölücü) ürünler mevcuttur, ancak hem maliyetleri çok yüksektir hem de opak bir duvarda
uygulanabilecek akustik önlemler kadar iyi sonuç vermemektedirler. Beyaz renkli yüksek oranda ışıkyansıtıcı akustik tavan kullanımı, enerji tasarrufunu önemli ölçüde arttırmaktadır. Yüksek oranda ışık
yansıtıcı bir tavan ile indirek bir aydınlatma sistemi birlikte kullanıldığında, aydınlatma %20 oranında
artış göstermekte; dolayısıyla da aydınlatmada kullanılan enerjide %20 oranında azalma, soğutma
maliteyetinde ise %7 oranında düşüş sağlamaktadır. Işığı yüksek oranda yansıtan tavanlar, aynı
zamanda gün ışığının mekan içerisine girmesini sağlayarak, pencerelerden uzak alanların da
aydınlatılmasını %20 oranında arttırarak aydınlatma için kullanılacak olan pencere cam alanının,
aydınlatmayı azaltmaksızın %11 oranında küçültülmesine olanak vermektedir. Bu durum arka plan
gürültüsünün içeri girmesini güçleştirerek, akustik konforun artmasına yardımcı olmaktadır [7].
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e. Yeşil binalarda ses yutucu yüzey kullanımı, çeşitli sebeplerden dolayı yeşil olmayan binalara göre
oldukça düşüktür. Termal kütlenin veya radyan ısıtmanın sağlanabilmesi için yalıtımsız beton yüzey
kullanımı, doğal havalandırma ve doğal aydınlatmanın sağlanabilmesi için yüksekliğin azaltılmaması
amacıyla tavanda her hangi bir yalıtım uygulamasından, hava kalitesini arttırmak için tavanda akustik
panel, duvar yüzeylerinde kumaş kaplama, zeminde halı kaplama kullanımından uzak durulması gibi
teknik kararlar yutucu malzemelerin yeşil binalarda daha az kullanımına neden olmakta ve dolayısıyla
akustik sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır.
f.Yeşil binalarında sıklıkla kullanılan, solar sistemler; güneş kontrol elemanları ve rüzgarla çalışan
jenaratörler, titreşim ve gürültü oluşturabilen elemanlar oldukları için yeterli düzeyde izole edilmedikleri
takdirde iç mekandaki akustik kalite için büyük bir tehdit oluşturmaktadırlar [8].

3. SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ VE AKUSTİK YAKLAŞIMLAR
Çalışmada, uluslararası platformda sıklıkla kabul gören ve ölçütleri ile binaları değerlendiren, ancak
uygunlamaları zorunlu olmayan sertifikasyon sistemlerinden BREEAM, LEED, CASBEE, GREEN
STAR, DGNB VE SBTool akustik ölçütleri açısından incelenmiş ve aşağıda özetlenmiştir:




Breeam (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method): İngiltere’de
Yapı Araştırma Kurumu (BRE) tarafından 1990 yılında uygulamaya geçirilmiş, çevresel
değerlendirme metodu olup dünyada yeşil binalar için en yaygın olarak kullanılan metodlardan
biridir. Bir binanın çevresel performansının tanımlanmasında bir ölçüt olarak kullanılmakta ve
sürdürülebilir tasarımlar için en uygun standartlardan birini oluşturmaktadır. BREEAM
değerlendirme klavuzları, amaç, kriter ve uyumluluk gereksinimleri dahil olmak üzere her
konuda bilgi vermek amacıyla yapılmış ve binanın kullanım amacı baz alınarak alt başlıklara
ayrılmıştır [9]. Projeler, aşamalarına göre: tasarım aşaması, ön inşaa aşaması, yönetim ve
operasyon aşaması olmak üzere üç farklı süreçte incelenmekte; durumlarına göre ise mevcut
binalar, yeni inşaalar, büyük renovasyonlar ve bakım-onarım altında olan binalar olarak
değerlendirilmektedirler. Değerlendirme “yeşil bina” performans kriterlerine göre yapılmakta;
bu kriterler ise belirli yüzdelere sahip kategori başlıkları altında puanlandırılmaktadır. BREEAM
kategorileri, Yönetim (Management), Sağlık ve Memnuniyet (Health and Well-being), Enerji
(Energy), Ulaşım (Transport), Su (Water), Malzeme (Material), Atıklar (Waste), Kirlilik
(Pollution) ile Arazi Kullanımı ve Ekoloji (Land use and ecology) olmak üzere dokuz grupta
toplanmıştır (Şekil 1). Akustik kriteri, bu kategorilerden Sağlık& Memnuniyet kategorisi başlığı
altında değerlendirilmektedir. Her kriterin, gerekli şartlar sağlandığında alabileceği belirli bir
maksimum kredi sayısı vardır. Buna göre binaların akustik kriteri için alabileceği maksimum
krediler şu şekildedir: mahkeme binaları 2; eğitim binaları 3; ileri eğitim binaları 2; endüstriyel
binalar 1; sağlık binaları 2; ofisler 1; ticari binalar 1; ekokonutlar 4 ve hapishaneler 2. Bu
kategoriler altında, her bir kriterden elde edilen toplam kredi daha sonra önceden belirlenmiş
kat sayılarla ağırlıklandırılarak toplam bir puan elde edilir ve belgelendirme bu
değerlendirmeye göre yapılır. Belgelendirme için bu kriter puanlarının en az %30’unun
sağlanmış olması gerekmektedir. Buna göre performans kötüden iyiye doğru : Geçer (Pass),
İyi (Good), Çok İyi (Very good), Mükemmel (Excellent) ve Seçkin (Outstanding) olarak
derecelendirilir.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 2000 yılında Birleşik Devletler Yeşil
Bina Konseyi (USGBC, United States Green Building Council) tarafından, yeşil binalar için
oluşturulmuş ilk resmi puanlama sistemidir. Bu sistem Birleşik Devletler’de oldukça yaygın bir
şekilde kullanılmakta olup, sürdürülebilir binalar için bir standard olarak kabul edilmiştir. LEED
sertifika sistemi binaları tipolojilerine göre, Okullar (Schools); Alış-veriş Merkezleri (Retail);
Konutlar (Homes); Mahalle Kalkındırma Projeleri (Neighbourhood development); Bina
Kabuğu&Çekirdeği (Core&Shell); Ticari Amaçlı İç-Mekanlar (Commercial Interiors) ve Sağlık
Binaları (Healthcare) olarak sınıflandırmıştır. Projeler, aşamalarına göre: tasarım aşaması,
inşaa aşaması ve operasyon aşaması olmak üzere üç farklı süreçte, durumlarına göre ise
mevcut binalar (operasyonlar ve bakım-onarım) ve yeni inşaalar (büyük renovasyonlar) olarak
değerlendirilmektedirler. LEED “yeşil bina” performans kategorileri, sürdürülebilir Arsalar
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(Sustainable Sites), Su Etkinliği (Water efficiency), Enerji ve Atmosfer (Energy and
Atmosphere), Malzemeler ve Kaynaklar (Materials and Resources), İç Mekân Hava Kalitesi
(Indoor air quality) ile Tasarım ve Yenilik (Innovation and Design) olarak sıralanmaktadır [10].
Akustik kriteri, bu kategorilerden İç Mekân Hava Kalitesi (Indoor air quality) kategorisi başlığı
altında değerlendirilmektedir. Geleneksel binaların yeşil binalara dönüştürülme sürecinde ve
yeşil bina yapım sürecinde pek çok binayı puanlandırmayı amaçlayan bu sistemde bir çok
farklı performans kriterleri değerlendirilmekle birlikte; “akustik performans” kriterleri, her bina
tipi için yer almamakta ve yalnızca okullar (1 kredi), mevcut binalar ve bakım onarım çalışması
yapılan binalar için (3 kredi), LEED gereklilikleri arasında sıralanmaktadır. Bu kategoriler
altında, her bir kriterden elde edilen toplam krediye göre belgelendirme Sertifikalı (Certified),
Gümüş (Silver), Altın (Gold) ve Platin (Platinium) olarak derecelendirilir.
GREEN STAR, Avustralya Yeşil Bina Konseyi (GBCA) tarafından 2003 yılında oluşturulmuş
çevresel değerlendirme sistemidir. Bu sistem binaların çevresel tasarımı ve inşaasını
değerlendirerek “yeşil bina” yaklaşımına uygunluğunu incelemektedir [11]. GREEN STAR
sertifika sistemi, incelediği binaları tipolojilerine göre, Sağlık binaları (Healthcare v1 IEQ),
Endüstriyel yapılar ( Industrial v1 IEQ), Ofis iç mekanı (Office Interiors v1.1 IEQ), Endüstriyel
karşılaştırma (Industrial Compatibility IEQ), Ofis endüstriyeli (Office Industrial 2009 IEQ), Çok
katlı konutlar (Multi-unit residential v1 IEQ), Eğitim binaları (Education v1 IEQ), Alış-veriş
merkezleri ( Retail Centre v1 IEQ), Ofis eğitimi ( Office Education 2009 IEQ) ve Ofis tasarımı
(Office Design v2 IEQ) olarak ayrı ayrı incelemektedir. Projeler, aşamalarına göre: tasarım
çalışmaları ve operasyon; inşaa ve operasyon aşaması olmak üzere iki farklı süreçte
incelenmekte, durumlarına göre ise yeni inşaalar için değerlendirilirken, günümüzde mevcut
binalar için de geliştirilmektedir [11]. GREEN STAR yeşil bina performans kategorileri;
Yönetim (Management), Enerji (Energy), Su (Water), Ulaşım (Transport), Malzemeler
(Materials), İç Mekan Ortam Kalitesi (Indoor Environment Quality, IEQ), Alan kullanımı&Ekoloji
(Land Use & Ecology), Kirlilik (Emissions) ve Yenilikler (Innovations) olarak sıralanmaktadır
(Şekil 1) [12]. Akustik kriteri, bu kategorilerden İç Mekân Ortam Kalitesi (Indoor Environment
Quality, IEQ) kategorisi başlığı altında iç ortam gürültü düzeyi üzerinden değerlendirilmekte ve
maksimum 2 kredi alabilmektedir. Farklı amaçlara yönelik bu binaların “iç ortam gürültü
düzeyi” için Green Star sisteminde alabileceği krediler şu şekildedir: Sağlık binaları
(Healthcare v1 IEQ) 1, Endüstriyel yapılar ( Industrial v1 IEQ) 2, Ofis iç mekanı (Office
Interiors v1.1 IEQ) 1, Endüstriyel karşılaştırma (Industrial Compatibility IEQ) 2, Ofis
endüstriyeli (Office Industrial 2009 IEQ) 2 , Çok katlı konutlar (Multi-unit residential v1 IEQ) 2,
Eğitim binaları (Education v1 IEQ) 2, Alış-veriş merkezleri (Retail Centre v1 IEQ) 1, Ofis
eğitimi (Office Education 2009 IEQ) 2 ve Ofis tasarımı (Office Design v2 IEQ) 2. Alınabilecek
maksimum ağırlıklandırılmış kategori skoru, varsa inovasyondan eklenebilecek 5 puanla
birlikte, 100 puandır. Sınıflandırmalar bu skor üzerinden yapılmaktadır. Belgelendirilmiş Green
Star Sınıflandırmaları: 4 Yıldızlı Green Star (Puan: 45-59) Çevresel sürdürülebilir tasarım
ve/veya yapıda “En iyi Tatbikatı” simgelemektedir; 5 Yıldızlı Green Star (Puan: 60-74)
Çevresel sürdürülebilir tasarım ve/veya yapıda “Avustralya’daki Mükemmellik” örneğini
simgelemektedir; 6 Yıldızlı Green Star (Puan: 75-100) Çevresel sürdürülebilir tasarım ve/veya
yapıda “Evrensel Liderliği” simgelemektedir Yapının “Yeşil Yapı” olarak nitelendirilmesi için
puanların %31’ini toplayarak, dört yıldız düzeyine ulaşması gerekmektedir.
DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen); bina planlamasında ve
değerlendirmesinde 2007 yılında Alman Yeşil Bina Konseyi Ulaşım, İnşaat ve Kentsel İlişkiler
Birleşmiş Bakanlığı ortaklığında oluşturulmuş bir sertifikasyon sistemidir. DGNB sertifika
sistemi, incelediği binaları durumlarına göre yeni ve mevcut binalar, tipolojilerine göre ise yeni
binaları: Ofis ve Yönetim binaları, Alış-veriş merkezleri, Endüstriyel yapılar, Oteller,
Hastaneler, Kongre merkezleri, Laboratuarlar, Geçici mimari yapılar, Ofis mobilyaları, İç
mekanlar, Alt yapı tesisleri, Spor kompleksleri, Hava alanları ve mevcut binaları ise : Ofis ve
Yönetim binaları olarak değerlendirilmektedir. DGNB yeşil bina performans kategorileri;
Ekolojik kalite (Ecological quality), Ekonomik Kalite (Economical Quality), Sosyo-kültürel ve
Fonksiyonel kalite (Sociocultural and functional quality), Teknik kalite (Technical quality),
Süreç kalitesi (Process quality), Arazi kalitesi (Site quality) olmak üzere altı kategoride
değerlendirilmektedir. Her kategori içeriğinde, doluluk durumuna göre tasarlanabilen ve
ağırlıklandırılabilen 60 tane alt kriteri kapsamakta ve aynı zamanda binanın tüm yaşam süreci
göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir [13]. Her kriterin kendine ait bir ağırlık kat
sayısı bulunmakta ve her kriter maksimum 10 puan alabilmektedir. Toplam skora ulaşılabilmek
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için bu kriterlerden elde edilen puanlar yine bu kriterlere ait ağırlık kat sayıları ile çarpılarak her
kategori için belirli bir skor, buradan da toplam skor elde edilmektedir. Akustik kriteri, bu
kategorilerden Sosyo-kültürel ve Fonksiyonel kalite (Socio-cultural and functional quality)
kategorisi başlığı altında değerlendirilmektedir. Buna göre akustik kriteri maksimum 20 puan
alabilmekte, ve ağırlık kat sayısı 1 olarak belirlenmektedir. Bu kat sayı projede kriterin
önceliğine göre değiştirilebilmektedir. DGNB sertifikasyon sistemi binaları toplam
peformansına göre hem rakamlarla; hem de kazanılan toplam yüzde skoruna göre
değerlendirilerek altın (min %80 skor veya 1,5 puan), gümüş (min %65 skor veya 2 puan), ve
bronz olarak (min %50 skor veya 3 puan) sertifikalandırmaktadır.
CASBEE (Binaların Çevresel Etkinliği için Detaylı Değerlendirme Sistemi); Japonya
Sürdürülebilir Yapı Konsorsiyumu (JSBC) ve Yeşil Bina Konseyi (JaGBC) işbirliği ile 2001’de
geliştirilmeye başlanmıştır. Japonya’nın yanı sıra Asya ülkelerinin de sürdürülebilirlik esaslarını
dikkate alarak hazırlanmıştır. Bu sistemde araçlar binaların bulundukları aşamaya göre
çeşitlilik kazanmaktadır [14]. CASBEE sertifika sistemi, incelediği binaları tipolojilerine göre,
Konut ölçeğinde (Housing scale); bağımsız evler için, bina ölçeğinde (building scale); yeni
inşaalar, mevcut yapılar, renovasyonlar,geçici inşaalar için, ve kentsel ölçekte (urban scale);
kentsel gelişim ve kentsel alan ve binalar için ayrı ayrı incelemektedir. Projeler, aşamalarına
göre Ön tasarım aşaması (Preliminary design), Yürütme aşaması (Execution design) ve İnşaa
aşaması (Construction design) olmak üzere; durumlarına göre ise mevcut binalar, yeni
inşaalar, renovasyonlar, geçici inşaalar için değerlendirmektedir [14]. CASBEE değerlendirme
süreci diğer sistemlerden oldukça farklı bir yaklaşımla yürütülmekte olup, iki esasa dayalıdır.
Bunlardan ilki yapının çevresel kalitesi ve performansı (“Q” olarak ifade edilir), diğeri yapının
çevresel yükleridir (“L” olarak ifade edilir). Q/L değeri yapının çevresel etkinliğini (BEE) ifade
etmektedir. “Q”; yapının 1. İç Mekân Çevresi (Indoor Environment), 2. Servis Kalitesi (Service
Quality), 3. Arsada Dış Mekân Çevresi (Outdoor Environment on Site) olmak üzere üç
kategoride sağladığı puan toplamıdır. “L” değeri; 1. Enerji (Energy), 2. Kaynaklar ve
Malzemeler (Resources and Materials), 3. Arsa Dışındaki Çevre (Off-site environment) olmak
üzere toplam üç kategoride kazandığı puanı ifade eder. CASBEE değelendirme kategorileri
yukarıda da açıklandığı üzere Q ve L ile birlikte toplam altı adettir. Akustik kriteri, bu
kategorilerden İç mekan çevresi (Indoor Environment) içerisinde, “Akustik & Gürültü” başlığı
altında arka plan gürültü düzeyi, donanım gürültüsü, ses izolasyonu ve ses yutuculuğu
kategorilerinde incelenmekte ve %15 (0,15) yüzde payı ile ağırlıklandırılmaktadır [14].
CASBEE değerlendirme sisteminde sertifikalandırma ,C (Çok zayıf), B- (Zayıf), B+ (İyi), A
(Çok iyi) ve S (Mükemmel) tanımlamaları ile yapılmaktadır.
SBTool, yapılar için bir çevresel değerlendirme metodunun temelini atmak üzere ilk olarak
1998 yılında, gelişmiş ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir değerlendirme aracıdır.
SBTool tek başına doğrudan yapılara uygulanmayan, genel bir değerlendirme çerçevesi olup,
çeşitli ülkelerin bu kalıbı alarak, ülkesel ve bölgesel koşullarına uyarlamasını öngören bir
araçtır. Projeler aşamalarına göre; ön tasarım değerlendirme (Pre-design assessment),
tasarım değerlendirme (Design assessment), İnşaat değerlendirme (Construction
assessment), Operasyon değerlendirmesi (Operations assessment) aşamaları olmak üzere
dört farklı süreçte, durumlarına göre ise; yeni inşaalar, mevcut yapılar ve renovasyonlar için
değerlendirilmektedir [15]. Değerlendirmede esas alınan performans kategorileri; Arsa Seçimi,
Proje Planlama ve Geliştirme (Site selection, Project planning and Development), Enerji ve
Kaynak Tüketimi (Energy and Resource Consumption), Çevresel yükler (Environmental
Loadings), İç Mekan Çevre Kalitesi (Indoor environmental quality), Servis kalitesi (Service
quality); Sosyal ve ekonomik esaslar (Social and Economic Aspects), Kültürel ve Algısal
Esaslar (Cultural and Perceptual Aspects) olmak üzere 7 adettir [12]. Akustik kriteri bu
performans kategorilerinden İç mekan ortam kalitesi kategorisinde “Gürültü & Akustik” başlığı
altında değerlendirilmektedir. Bu sistemde değerlendirme, iki aşamalı ağırlık katsayısı
uygulamasından oluşmakta, yapı performans ölçütleri için -1 ve 5 arasında puan
toplamaktadır. (-1: olumsuz performans; 0: kabul edilebilir; 3: iyi uygulama; 5: en iyi
uygulama).
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3.1. Sertifikasyon Sistemlerin Karşılaştırılması
Sertifikasyon sistemleri, binaların yeşil olma gerekliliklerini, çeşitli kategorilerde incelemeden önce
binaları durumlarına ve tipolojilerine göre sınıflandırmaktadır. Böylece farklı koşullarda ve farklı
amaçlara hitap eden binaların değerlendirmesi ayrı ayrı yapılmakta, dolayısıyla daha sağlıklı
sonuçlara ulaşılmaktadır. Binalar öncelikle, “mevcut, yeni, geçici, renovasyon ve bakım-onarım”
başlıkları altında bir durum sınıflandırmasıyla değerlendirilmekte, daha sonra, kullanım amaçlarına
göre: mahkeme binaları, eğitim binaları, ileri eğitim binaları, sağlık binaları, ofis binaları ve idari
binalar, ticari binalar, endüstriyel binalar, hapishaneler, konutlar, kapalı otopark, otel, kongre merkezi,
laboratuar, altyapı tesisi, spor kompleksleri, hava alanları gibi tipolojilerine bağlı olarak katogorize
edilmektedir. Yukarıda anlatılan sertifikasyon sistemlerinin bina durumu, bina tipolojileri ve akustiğin
yer aldığı kategorilerin karşılaştırılması Tablo 1 ve 2’ de verilmiştir.
Tablo 1. Yeşil Binalarda Sertifika Sistemleri Ve Değerlendirdikleri Bina Durumları
Bina durumu
Sertifikasyon
Sistemleri

Mevcut bina

Yeni
inşaa

Geçici
inşaa

Büyük
renovasyonlar

BREEAM

√

√

-

√

Bakım-onarım
altında olan
binalar
√

CASBEE

√

√

√

√

√

LEED

√

√

-

√

√

-

Ön tasarım
√

GREEN STAR

-

√

-

-

-

-

DGNB

√

√

-

-

-

-

√ : Sertifika sisteminde yer almakta
‐ : Sertifika sistemi bu konu üzerinde gelişim aşamasında
Şekil 1’ de sertifikasyon sistemlerinin kategorileri karşılaştırılmıştır. Akustik konusu iç ortam kalitesi,
sağlik ve memnuniyet kategorileri altında incelenmektedir. Ancak, bazı durumlarda, malzeme
kullanımı ve inovasyondan da binalara ilave puanlar verildiği görülmüştür.
Tablo 2. Yeşil Binalarda Sertifika Sistemleri ve Değerlendirdikleri Bina Tipolojileri
Sertifikasyon Sistemleri

Uygulandıkları Bina Tipolojileri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
BREEAM
CASBEE
LEED
GREEN STAR

√ √ √ √ √ √ √ √ √
√
√

√ √
√
√ √ √ √

√
√
√

√

√
√

√

DGNB
√ √ √ √
√
√
√ √ √ √ √ √ √
1.Mahkeme binaları; 2. Eğitim binaları; 3. İleri eğitim binaları; 4. Sağlık binaları; 5. Ofis binaları ve idari binalar;
6.Ticari binalar; 7. Endüstriyel binalar; 8. Hapishaneler; 9. Konutlar; 10. Kapalı otopark; 11. Isı adası; 12. Kent ve
kentsel gelişim (Mahalle vb.); 13. Oteller; 14. Bina kabuğu& çekirdeği; 15. Kongre merkezleri; 16. Laboratuarlar;
17. Geçici mimari yapılar; 18. İç mekan; 19. Altyapı tesisi; 20. Spor kompleksleri; 21. Hava alanları
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Şekil 1. Sertifikasyon Sistemlerinde Kategorizasyon Oranları ve Akustiğin Yeri
Belirledikleri ölçütlerle binaların çevresine etkisini değerlendiren sertifika sistemleri uygulanması
zorunlu sistemler olmamakla birlikte, ölçütleri ile binaları değerlendiren ve uygulanması zorunlu olan
standart ve yönetmeliklere dayanmaktadırlar. Tüm sertifikasyon sistemlerinde akustik değerlendirme,
arka plan gürültü düzeyi, ses izolasyonu ve reverberasyon süresi başlıkları altında incelenmektedir.
Sertifikasyon sistemlerinde farklı tipolojiler için istenen konfor koşullarını sağlayan değerler özel
standartlara dayandırılmakta, gerekli kredileri almak için bu standartlara uyulması gerekmektedir. Bazı
durumlarda da sağlanılması istenen değerler sertfikasyon sisteminin kendi içerisinde
tanımlanmaktadır. Ancak her koşulda öncelikli olarak istenen gerekli ulusal standarda sahip
olunmasıdır. Akustik konusunda sertifika sistemlerinin dayandığı standartlar Tablo 3’te özetlenmiştir.
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Tablo 3. Sertifikasyon Sistemlerinin, “Akustik” Kriteri İçin Baz Aldığı Standartlar

Sertifika

Bina Tipolojisi

LEED

Okullar (Schools)

Eğitim
(Education),
Sağlık
(Healtcare),
GREENSTAR
Endüstriyel
(Industrial), Toplu
konut, (Multi Unit
Residential),
Ofisler (Offices)

Arka Plan
Gürültüsü
ANSI S12.60–
2002

Standard
Reverberasyon
süresi
ANSI S12.60–
2002

Ses İzolasyonu
ANSI S12.60–
2002

[16]

AS/NZS
2107:2000

AS/NZS
2107:2000

AS/NZS
2107:2000

[17]

Kaynak

DGNB

-

DIN 18041:
2004–05

DIN 18041:
2004–05

DIN 4109 EK 2

[18,19]

CASBEE

Yeni inşa edilen
binalar
(New
construction)

Casbee
belirlemektedir.

-

JIS A 1417 &
JIS A 1419&
JIS A4706

[20,21,22]

Sağlık
(Healthcare)

Health
Technical
Memorandum
08-01

-

-

[23]

BS 8233:1999

-

-

[24]

BB93

BB93

BB93

[25]

Eko-Konutlar
(Ecohomes)

-

-

Approved
Document E

[26]

-

SB Tool
belirlemektedir.

SB Tool
belirlemektedir.

SB Tool
belirlemektedir.

[15]

BREEAM

SB Tool

Ofisler (Offices),
Alışveriş
Merkezleri
(Retail),
Endüstriyel
(Industrial),
Mahkeme binaları
(Courts),
Hapishaneler
(Prisons)
Eğitim
(Education)

Ülkemizde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeliği’’ yürürlüktedir (son düzeltme: Resmi gazete 4 Haziran 2010) [27]. Bu
yönetmelik daha çok çevresel gürültü kaynakları için kabul edilebilecek düzeyleri tanımlamakla
beraber, mekanlarda kullanım amacına bağlı olarak kabul edilebilecek iç ortam gürültü düzeyleri (arka
plan gürültü düzeyleri) sınır değerleri de verilmiştir (L eq , dBA). Pencerelerin açık ve kapalı olması
durumuna göre ayrı ayrı tanımlanan sınır değerler, pencerelerin açık olması durumunda 10 dBA
artmaktadır. Bina kullanım amaçları, kültürel tesis alanları, sağlık tesis alanları, eğitim tesisleri alanları,
turizm yerleşme alanları, sit alanları, ticari tapılar, kamu kurum kuruluşları, spor alanları ve konut
alanları olarak kategorize edilmiş ve kategoriler kendi içlerindeki farklı mekanlar için ayrı ölçütler
tanımlanmıştır. Reverberasyon düzeyi ve ses yalıtımına ilişkin bir ölçüt değer tanımlayan herhangi bir
standart yada yönetmeliğimiz ise bulunmamaktadır. TS CR 1752/Nisan 2002 standardı
(Havalandırma-Binalar İçin Bina İçi Ortamlar İçin Tasarım Kuralları) üç farklı hassasiyet düzeyi için,
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farklı ortam tiplerinde havalandırma/iklimlendirme sistemleri tarafından oluşturulan ve/veya nakledilen,
izin verilebilir arka plan gürültü düzeylerini vermektedir (dBA) [28].

SONUÇ
Yeşil bina konusunda bir ulusal sertifika programı bulunmayan ülkemizde, öncelikle incelenen sertifika
programlarında ele alınan ortak ilkeler göz önüne alınarak, yasal düzenlemeler ve ölçüt olarak
kullanılabilecek yönetmelikler ivedilikle geliştirilmelidir. İncelenenen sertifika programları ve standartlar
ülkelerin kendi şartlarına göre özelleştirdikleri çalışmalar olup, ana konular benzer olmakla birlikte,
kriterler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ülkemizde halen yürürlükte olan Çevre Gürültüsünün
Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinden başka akustik konusunda ölçüt teşkil edecek, farklı
tipolojilere göre gereken konfor koşullarını gözeten standartların bulunmaması bu konuda
değerlendirme yapılmasını güçleştirmektedir. Ülkemizde de gelişmekte olan yeşil bina yaklaşımında,
akustik konusunda sağlıklı yaklaşımların ve çözümlerin oluşturulabilmesi için, yukarıda bahsedilen
sertifikasyon sistemlerinin izlediği yol örnek alınabilir; binalar durumlarına; tipolojilerine göre
sınıflandırıldıktan sonra, yeşil bina kriterleri belirli standartlara dayandırılarak güvenilir bir sistem
oluşturulabilir. Ancak öncelikle bina akustiği konusunda değerlendirmeye ölçüt oluşturacak ulusal
standartların hazırlanması, akustik konusunun imar yönetmeliğinde değerlendirilmesini sağlayacak,
yasal zorunlulukların yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Başlangıç olarak diğer sertifikasyon sistemleri
örnek alınsa da, Türkiye şartlarına göre özelleşen özgün çalışmalarla, akustik konusundaki ulusal
kriter ve yönetmelikleri ölçüt alan sertifika programlarının, akustik konusunu daha ağırlıklı olarak ele
alması, akustiğin konfora etkisinin önemini değerlendirerek, kredilendirmede daha fazla puan vermesi
ve bu anlamda diğer sertifikasyon programlarına örnek teşkil etmesi gerekmektedir.
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KONUT YERLEŞMELERİNDE TASARIM
PARAMETRELERİNİN ENERJİ YÜKLERİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Özlem DURAN
Gül KOÇLAR ORAL

ÖZET
Ülkemizde, yıllardır süregelen, enerji etkin yaklaşımın göz ardı edildiği giderek artan konut
yerleşmeleri, enerji giderlerinin de giderek artmasına yol açmaktadır. Enerji harcamalarının artması ile
yaşanılan çevre ve enerji sorunları konut yerleşmelerinde enerjinin etkin kullanımı zorunlu kılmaktadır.
Konut yerleşmelerinde enerjinin etkin kullanımı, sosyal refah, konfor koşulları, istenilen performans
düzeyi ve kaliteden ödün vermeden enerji ihtiyacının, dolayısıyla enerji yüklerinin en aza indirilmesidir.
Ülke enerji ekonomisi açısından, konut yerleşmelerinin tasarım aşamasında enerji etkinliği düzeyinde
değerlendirilmesi, enerji yüklerinin azaltılması için öneriler geliştirilmesi son derece önemli olup, sürekli
araştırılması ve üzerinde çözüm üretilmesi gereken güncel bir konudur. Bu amaçla, bu bildiride, bir
konut yerleşmesinin enerji yüklerinde etkili olan tasarım parametreleri açısından enerji performansının
değerlendirilerek, geliştirilen farklı alternatifler için enerji simülasyonlarının yapılması ve sonuçlarının
karşılaştırılması ele alınmıştır. Yapılan çalışmanın konut yerleşmeleri için yapılacak enerji etkin
geliştirme çalışmalarına örnek oluşturması ve enerji giderlerinin azaltılmasına katkı sağlaması
hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konut, Yerleşme, Enerji yükleri, Enerji etkinliği

ABSTRACT
In our country, ever increasing housing settlements in which energy efficient approach is being
disregarded for years, cause energy consuption to gradually increase. Environment and energy
problems led by increase in energy consumption necessitate efficient use of energy. Efficient use of
energy in housing settlements is to minimize the energy need and therefore the energy load without
compromising from social welfare, comfort conditions, required performance level and quality. In terms
of country energy economy, as it is essential to evaluate energy efficiency and to develop suggestions
to decrease energy loads during the design phase of housing settlements, it is also an up to date topic
which should continually be researched and produced solutions on. For these purposes, in this paper,
energy performance in regards to design parameters effective on energy loads of a housing
settlement have been evaluated, energy simulations have been executed for different alternatives
developed and results have been compared. It is aimed for this work to set an example in energy
efficient developing studies for housing settlements and to contribute to decreasing energy
consumption.
Key Words: Housing, Settlement, Energy load, Energy efficiency
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1. GİRİŞ
Ülkemizde nüfus artışı ve yapı teknolojisinin hızlı gelişmesi, beraberinde getirdiği hızlı yapılaşmaya
bağlı olarak enerji talebindeki artışa karşın enerji teknolojisindeki gelişmelerin artan talebi
karşılamadaki hızının düşük olması, tükenmekte olan fosil kaynakların kullanımının devam etmesi, bu
tür kaynakların yarattığı çevresel sorunlar, enerji konusunun ülke gündeminde ilk sıralarda yer
almasına neden olmuştur. Uluslararası ve ulusal araştırmalar mevcut enerji politikaları ve enerji arzı
tercihlerinin devam etmesi durumunda toplam enerji talebinin giderek artacağını göstermektedir. Enerji
kullanımının yarattığı çevresel sorunların doğal yaşam için oluşturduğu tehlike, çevre ve enerji
sorunları konusunda çözümler üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda enerji etkin yaklaşıma
olan eğilim, çevre sorunlarının çözümünde ortaya çıkan doğal ve çağdaş bir sonuç olup bu eğilimi
benimseyen mimarlık, sürdürülebilir enerji bilincinin topluma iletilmesinde de önemli bir rol
oynamaktadır. Enerji etkinliği, enerji kaynaklarının üretiminden tüketimine kadar her safhada en
yüksek etkinlikte kullanımı ve enerji kayıpları ile her çeşit atığın değerlendirilmesi veya geri
kazanılması yolu ile enerji tüketiminin ekonomik kalkınma, sosyal refah, konfor koşulları, istenilen
performans düzeyi ve kaliteden ödün vermeden enerji ihtiyacının en aza indirilmesidir [1]. Dolayısyla,
enerji etkinliği sağlamada öncelikli yol enerji yüklerinin azaltılmasıdır.
Enerji yüklerinde önemli bir yeri olan konut sektöründe kısa dönemde sonuçların kolaylıkla
alınabileceği bir alan olan enerjinin etkin kullanımı mimarlıkta çözüm üretilmesi gereken bir konudur.
Konut yerleşmelerinin enerji harcamalarını minimize ederek, enerji etkin sistemler olarak tasarlanması,
konutların bulunduğu yer, konut ve yerleşme formu, konut ve yerleşmenin yönlendiriliş durumu,
konutların birbirine konumu, yerleşme dokusu, konutlar arasındaki mesafeler (bina aralıkları) gibi
mimarın kontrolünde bulunan tasarım parametreleri için en uygun değerlerin belirlenmesi sürecini
kapsamaktadır. Bu tür bir tasarım konut yerleşmelerinin tasarım sürecinden itibaren enerji giderlerini
minimize edecek şekilde tasarlanması ve yapılmasına olanak sağlayabilmektedir. Bu nedenle bu
çalışmada bir konut yerleşmesi ele alınarak yerleşmenin tasarım parametrelerine bağlı olarak enerji
performansının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ele alınan konut yerleşmesi bilgisayar ortamında
modellenmiş, geliştirilen farklı alternatifler için enerji simülasyonu aracılığı ile enerji yükleri
hesaplanarak karşılaştırılmıştır.

2. YÖNTEM
Bu bildiride seçilen konut yerleşmesi ve çalışmanın yöntemi, bir konut yerleşmesinin geliştirilen farklı
alternatifler için enerji performansının değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan bir tez çalışmasına
dayanmaktadır [2]. Tez çalışmasında seçilen ve Stuttgart’ta yer alan Scharnhauser Park 1992 yılında
yapımına başlanmış ve enerji etkin standartlar çerçevesinde tasarlanmış bir yerleşmedir [3]. Tez
çalışmasında, Scharnhauser Park ‘ın bir alanı örnek yerleşme olarak seçilmiş bu seçilen yerleşmenin
Stuttgart iklim verileri için enerji performansı değerlendirilmiş, aynı zamanda sözü edilen yerleşmenin
İstanbul’da yer aldığı varsayılarak İstanbul iklim verilerine göre de enerji performansı
değerlendirilmiştir. Bu bildiri çalışması İstanbul için yapılan değerlendirmeye dayandırılmıştır.
Çalışmada esas olarak, yerleşmenin merkezinde bulunan konut bloğu referans bina olarak seçilmiş,
bu binanın farklı yerleşme dokularında yer alması, farklı yönlendiriliş alternatiflerine sahip olması ve
çevre binalarla arasındaki mesafelerin farklı olması alternatifleri için enerji simülasyonları yapılarak,
yerleşme dokusu, yönlendiriliş durumu ve bina aralıklarının bina enerji yüklerine etkisi araştırılmıştır.
Çalışmada enerji simülasyonlarında EnergyPlus adlı simülasyon programı kullanılmıştır. Öncelikle üç
boyutlu modelleme programı Google Sketchup ta oluşturulmuş model, EnergyPlus simülasyon
programında simüle edilmiş ve mevcut enerji yükleri esas alınarak validasyonu sağlanmıştır.
EnergyPlus, DOE2 ve BLASTsimülasyonprogramları temel alınarak geliştirilmiş, yüksek hesaplama
kapasiteli üçüncü nesil bir bina enerji simülasyonu programıdır. EnergyPlus ile binalardaki ısıtma,
soğutma, havalandırma ve diğer enerji akışları dinamik olarak modellenebilir.
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2.1. Seçilen Yerleşme ve Referans Binaya İlişkin Verilerin Tanımlanması
Seçilen yerleşmenin İstanbul’da yer aldığı varsayılmıştır. Yerleşme, müstakil 3 katlı binalardan
oluşmaktadır. Kullanıcı sayıları ve profilleri çerçevesinde iç mekan ısı kazanımları simülasyona dahil
edilmiştir. Şekil 1 seçilen yerleşmenin modelini vermekte seçilen referans bina ise ok işareti ile
gösterilmektedir. Referans binanın ana cephe yönü güney olarak kabul edilmiştir. Şekil 2. Seçilen
referans binanın planlarını vermektedir.

Şekil 1. Seçilen Yerleşme Modeli ve Referans Bina
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Şekil 2. Referans Binanın Kat Planları
Referans binanın opak ve saydam bileşenlerine ilişkin katmanlaşma bilgileri, katmanları oluşturan
malzemeler, ısı iletkenlik değerleri ve bileşenlerin U değerleri tablo 1’de verilmiştir. Saydamlık oranı
(saydam alanın /pencere alanının/ toplam cepheye oranı) güney cephesi için %60, kuzey cephesi için
%17, doğu cephesi için %8’dir. Binanın enerji simülasyonunda dış iklim verileri EnergyPlus tarafından
IWEC’ten sağlanmıştır [4]. Çalışmada ısıtmanın devreye girdiği sıcaklık olarak 21oC, soğutmanın
devreye girdiği sıcaklık 26oC olarak alınmıştır. Isıtma sisteminin enerji kaynağı doğal gaz olup sıcak
sulu radyatör sistemi kullanılmıştır. Soğutma sisteminde ise en yaygın kullanılan ve elektrik enerjisiyle
çalışan klima seçilmiştir. Aydınlatmada elektrik enerjisi kullanılmış, aydinlatma enerji tasarrufu
sağlayan armatürlerce yapılmıştır.
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Tablo 1. Referans Binanın Opak ve Saydam Bileşenlerine İlişkin Detaylar
DIŞ DUVAR
malzeme
sıva
tuğla
ısı yalıtımı
boya

ÇATI
malzeme
sıva
beton
buhar tutucu
ısı yalıtımı
su yalıtımı

genişlik mm
λ W/mk
15
0,7
175
1,1
140
0,035
10
U: 0,230 W/m²K

genişlik mm
10
200

λ W/mk
0,7
2,5

140

0,035

TOPRAĞA BİTİŞİK DUVAR
malzeme
genişlik mm
λ W/mk
sıva
10
0,7
beton
240
2,5
su yalıtımı
ısı yalıtımı
100
0,04
U: 0,360 W/m²K
TERAS
malzeme
sıva
beton
buhar tutucu
ısı yalıtımı
su yalıtımı

genişlik mm
10
200

λ W/mk
0,7
2,5

140

0,035

U: 0,233 W/m²K
TOPRAĞA BİTİŞİK DÖŞEME
malzeme
genişlik mm
λ W/mk
harç
35
1,4
su yalıtımı
beton
180
2,5
ısı yalıtımı
100
0,04
U: 0,352W/m²K

U: 0,233 W/m²K
standart çift cam pencere
U: 1,23 W/m²K
standart ahsap kapı
U: 1,98 W/m²K

2.2 Yerleşme Dokusu Alternatifleri İçin Yapılan Çalışma
Bu aşamada ilk olarak referans binanın enerji simülasyonu aracılığı ile çevresindeki binalardan
bağımsız olması durumunda (tekil durumda) enerji yükleri hesaplanmıştır. İkinci olarak, referans bina
ile çevre binaların birbirlerine göre farklı konumlandırılması durumunda referans binanın enerji yükleri
hesaplanmış, böylece çevre binaların referans binanın enerji yüklerine etkisi irdelenmiştir. Bu amaçla
örnek olarak 4 farklı yerleşme dokusu alternatifi geliştirilmiştir. Şekil 3 yerleşme dokusu alternatiflerini
göstermektedir. Şekilde referans bina koyu renk ile gösterilmiştir.
Şekil 4, referans binanın tekil durumdaki ve farklı yerleşme dokusu alternatifleri içinde yer alması
durumları için enerji simülasyonu yoluyla belirlenen yıllık ısıtma, soğutma ve aydınlatma yüklerini
vermektedir. Şekilde görüldüğü gibi referans bina çevre binaların etkisinde olmaksızın tekil durumda
iken ısıtma yükleri daha az, soğutma yükleri daha fazla olmakta, aydınlatma yüklerinde önemli bir
değişiklik olmamakla birlikte tekil durumda daha az olduğu görülmektedir. Bina tekil durumda iken
çevre binalar güneş ışınımının ısıtıcı etkisinden yaralanmada engel teşkil etmemekte, bu nedenle
ısıtma yükleri azalmaktadır. Çevre binaların etkisi altında iken ise çevre binaların gölgeleme etkileri
nedeni ile referans binanın soğutma yükleri azalmaktadır. Aydınlatma yüklerinde önemli değişikliklerin
olmamasının, çevre binaların az katlı olması ve günışığından yararlanma olanaklarının fazla
kısıtlanmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Alternatif 1’de binalar birbirine eşit mesafede düzenli olarak konumlandırılmıştır. Alternatif 2, alternatif
1’in irregular şekilde yeniden düzenlenmesini kapsamaktadır. Alternatif 3’de ana cadde
tanımlanmamış olup, binalar sirküler biçimde konumlandırılmıştır. Alternatif 4’de ana caddeler ana
yönlerle 45o lik bir açı yapmaktadır. Yerleşme dokusu alternatifleri içinde en az ısıtma yükünü alternatif
4, en az soğutma yükünü, alternatif 2, en az aydınlatma yükünü, alternatif 4’ün sağladığı
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görülmektedir. Alternatif 4 ‘de binalar şaşırtmalı olarak yerleştiğinden güneş ışınımından ve gün
ışığından yararlanma olanaklarının kısıtlanmadığı düşünülmektedir.
N

N
N

N

Alternatif 1
N

Alternatif 2
N

N

N

Alternatif 3

Alternatif 4
Şekil 3. Yerleşme Dokusu Alternatifleri

Şekil 4. Yerleşme Dokusu Alternatifleri İçin Yıllık Isıtma, Soğutma ve Aydınlatma Yükleri
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2.3. Referans Binanın Yönlendiriliş Alternatifleri İçin Yapılan Çalışma
Bu aşamada referans binanın güney yönünden başlayarak 15 o aralıklarla farklı yönlendiriliş
alternatifine sahip olduğu düşünülmüştür Herbir yön alternatifi için referans binanın yerleşmedeki diğer
binaların etkisi altında olması durumunda enerji simülasyonları yapılmış, enerji yükleri hesaplanarak
karşılaştırılmıştır. Şekil 5 referans binanın yerleşmedeki konumunu ve yönlendiriliş alternatiflerini
göstermektedir.

Referans bina

Şekil 5. Referans Binanın Yerleşmedeki Konumunu ve Yönlendiriliş Alternatifleri
Simülasyon yoluyla yapılan hesaplama sonuçları şekiller 6, 7 ve 8 ‘de sırasıyla yıllık ısıtma, soğutma
ve aydınlatma yükleri olarak verilmiştir. Bu çalışmada bina cephelerinde güneş kontrol elemanları
kullanılmadığı varsayılmıştır.

Şekil 6. Farklı Yönlendiriliş Alternatifleri İçin Referans Binanın Yıllık Isıtma Yükleri
Şekil 6’da görüldüğü üzere, yönelme derecesinin 0o, 15o, 345o olması durumunda, diğer bir deyişle
güney ve güneye yakın yönlerde en düşük ısıtma yükleri sağlanmaktadır. Şekil 7’ de görüldüğü gibi,
yönelme derecesinin 180o olması durumunda diğer bir deyişle binanın ( ana cephenin ) kuzeye
yönlendirilmesi durumunda soğutma yükü minimum olmaktadır. Binanın doğu-batı yönlendirilişinde ve
güneş kontrol elemanları kullanılmadığından güneş ışınımı kazancı nedeni ile soğutma yükleri
artmaktadır. Şekil 8’de görüldüğü gibi yönelme derecesinin açısının 0o, 90o, 270o olması durumunda
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referans binaya günışığından yararlanmada çevre binaların engel olmaması nedeni ile, aydınlatma
yükleri azalmaktadır.

Şekil 7. Farklı Yönlendiriliş Alternatifleri İçin Referans Binanın Yıllık Soğutma Yükleri

Şekil 8. Farklı Yönlendiriliş Alternatifleri İçin Referans Binanın Yıllık Aydınlatma Yükleri
2.3. Bina Aralıkları Alternatifleri İçin Yapılan Çalışma
Bu aşamada bina aralıklarının (binalar arasındaki mesafelerin) enerji yüklerine etkisinin araştırılması
amacıyla referans bina ile çevre binalar arasındaki mesafelerin farklı olması durumunda referans
binanın enerji yükleri enerji simülasyonu aracılığı ile belirlenmiştir. Şekil 9, binalar arasındaki farklı
mesafeler ile oluşturulabilecek simülasyon alternatiflerini şematik olarak vermektedir.
Çalışmada öncelikle güneş ışınımından yarar sağlayarak ısıtma enerjisi yüklerinin düşürülmesinde
optimum bina aralığı belirlenmiştir. Bu belirleme bu konuda geliştirilmiş önceki bir araştırmanın
sonucuna dayanmaktadır [5]. Bu araştırmada optimum bina aralıkları, arazi eğimine, yöne ve bina
yüksekliğine bağlı (h) olarak verilmekte olup, ele alınan yerleşme için optimum bina aralığı 2.1h olarak
bulunmuştur. Bina aralıklarının (binalar arasındaki mesafelerin) enerji yüklerine etkisini belirlemek için
referans bina ile diğer binalar arasındaki mesafelerin 0.5h ‘dan başlayarak 0.5 arttırımlarla ve optimum
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bina aralığının (2.1h) olması alternatiflerinde ısıtma, soğutma ve aydınlatma enerjisi yükleri
belirlenmiştir. Simülasyon yoluyla yapılan hesaplama sonuçları şekiller 10, 11 ve 12 ‘de sırasıyla
ısıtma, soğutma ve aydınlatma yükleri olarak verilmiştir.

2h

3/2h
1h

2h
3/2h
h

NN

1/2 h

1/2h

Şekil 9. Bina Aralıklarının Enerji Yüklerine Etkisinin Belirlenmesi İçin Simülasyon Alternatifleri
Şekil 10’da görüldüğü gibi binalar arasındaki mesafeler arttığında güneş ışınımından ısıtmada
yararlanma olanağı arttığından ısıtma yükleri azalmaktadır. Bu azalma mesafe 2h oluncaya kadar
belirgin olmakta, 2h dan sonra azalma daha az olmaktadır. Şekil 11’de görüldüğü gibi bina aralıkları
arttığında soğutma yükleri artmaktadır. Bu artış mesafe 2h oluncaya kadar belirgin olmakta, 2h dan
sonra artış daha az olmaktadır.

Şekil 10. Farklı Bina Aralıkları İçin Referans Binanın Yıllık Isıtma Yükleri
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Şekil 11. Farklı Bina Aralıkları İçin Referans Binanın Yıllık Soğutma Yükleri
Şekil 12’de görüldüğü gibi bina aralıkları arttığında gün ışığından yararlanmada binalar birbiri için
engel olmadığından aydınlatma yükleri azalmaktadır. Aydınlatma yükü mesafenin 2.5h değerinin
üstünde olması durumu için değişmemektedir.

Şekil 12. Farklı Bina Aralıkları İçin Referans Binanın Yıllık Aydınlatma Yükleri

SONUÇ
Günümüzde yaşanan enerji ve çevre sorunları karşısında, özellikle enerji harcamalarında önemli bir
yeri olan konut yerleşmelerinde enerji harcamalarının diğer bir deyişle enerji yüklerinin azaltılması
önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, bir konut yerleşmesi için, yerleşme ölçeğinde etkili
olan yerleşme dokusu, bina aralıkları, binaların yönlendiriliş durumları gibi tasarım parametrelerinin
bina enerji yüklerine etkisi irdelenmiştir. Bu amaçla geliştirilen alternatifler için EnergyPlus adlı enerji
simülasyon programı aracılığı ile enerji yükleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Burada örnek olarak
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sınırlı sayıda alternatif üzerinde durulmuştur. Özellikle tasarım aşamasında çok sayıda geliştirilen
alternatiflerin enerji yükleri açısından irdelenmesi enerji yüklerini minimize eden alternatiflerin
seçilmesini olanaklı kılacaktır.
Bu tür çalışmaların çok sayıda alternatif için gerçekleştirilerek Türkiye’deki konut yerleşmelerinin
tasarımında ve yapımında kullanılacak verilere dönüştürülmesi, enerji etkinliğini sağlama yönünde
önemli bir adımdır. Türkiye’de konut yerleşmelerinin hızla arttığı düşünülecek olursa, konut
yerleşmelerinde yapılacak enerji etkin geliştirme çalışmaları ile konut sektöründe enerji giderlerinin
azaltılmasının sağlanması diğer sektörlerin de enerji giderlerinin azaltılmasına da bir kazanç olarak
yansıyacak, enerji kullanımının çevresel etkileri azaltılabilecek, ekonomik, sağlıklı, konforlu konut
çevrelerinin gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir.
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ENERJİ ETKİN OFİS BİNALARINDA GELİŞMİŞ CEPHE
SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ
İdil AYÇAM

ÖZET
Endüstrileşme döneminden bu yana artan bina sayısı, enerji tüketimini arttırmakta, bina tasarımında
enerji etkinliğinin, sürdürülebilirlik ve yeşil kriterlerin önem kazanmasını zorunlu kılmaktadır. Ofis
yapıları, yüksek enerji tüketim profilleri, sağlıklı ve yeşil dostu olmaktan uzak görünen bina özellikleri
nedeniyle, günümüzde bu kriterler doğrultusunda tasarım, detaylandırma, malzeme seçimi, yapım,
işletmeye alma ve denetim evrelerinin bütüncül bir yaklaşımla yeniden ele alınmasını gerektirmektedir.
Yapı kabuğu teknolojilerinin gelişmesi ile ofis yapılarında enerji tüketim verilerinin azaldığı ve yeşil
bina örneklerinin ortaya çıktığı, gelişmiş cephe tasarımının önem kazandığı görülmektedir. Gelişmiş
cepheler, yüksek ısıl performansları, doğal havalandırma ve günışığından yararlanma, solar
kazançları optimize etme yetenekleri kapsamında bina enerji performansını önemli oranda
arttırmaktadır.
Gelecek yüzyılın ofis binalarında yapı kabuğunun ekolojik cepheler olmasını sağlayan yenilikçi
cepheler ve teknolojik bileşenler, adapte edilebilirlik (uyarlanabilirlik), devinimsellik (kinetik),
bütünleşebilirlik (entegre) ve etkileşimlilik (interaktiflik) özellikleri ile de sınıflandırılabilmektedir. Bu
çalışma ile, yukarıdaki özelliklere göre sınıflandırılan cephe sistemlerinin ofis binaları yüzeylerinde
kullanılabilirlikleri incelenerek, yenilikçi teknolojilerin enerji etkin ofis binalarında kabuk tasarımına nasıl
bir yön vereceğinin irdelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enerji etkin ofis binaları, Gelişmiş cephe sistemleri, Çift kabuk cephe sistemleri

ABSTRACT
The rising number of buildings since the industrilization period, increased the energy consumption and
prompted the energy efficiency, sustainability and green criteria in building design. Office buildings has
high energy consumption profiles and far from eco-friendly, sustainable feautures in general.
Nowadays, office design reguires, rethinking the design, detailing, construction, commisioning and
auditing phases within the scope of hollistic approach. Innovative façade concepts are today more
relevant than ever. The demand for natural ventilation, daylighting, optimisation of solar radiation in
office buildings is increasing due to growing environmental consciousness, and green concepts in
office design. An advanced façade system for energy efficient office buildings should allow for a
comfortable indoor climate, sound protection and good lighting, while minimising the demand for non
renewable auxiliary energy input, also increasing the energy performance of building.
Innovative façade systems can be classified as the properties of the adaptability, kinetic-polivalency,
integratebility and interactivity. At the scope of this study; by analising the usability of the façade
systems which are classified according to properties mentioned above, it is aimed to reveal how these
innovative technologies will determine the design of the energy efficient office building’s skin.
Key Words: Energy efficient office buildings, Advanced façade system, Double skin façade
Bina Fiziği Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1594 _______

1. GİRİŞ
20. Yüzyıldan günümüze endüstrileşme giderek artan bir ivmeyle enerji gereksinimini hızlandırmakta,
doğal kaynaklar tüketilmekte, çevre sorunları artmaktadır. Artan nüfus ve teknolojik gelişmeler ile bu
süreç 21. Yüzyılda da devam etmekte, doğanın dengelerini bozarak çevre sorunlarını doğurmaktadır.
Çevre sorunlarının başlaması, ekosistem dengelerinin bozulmasına, ekolojik verilerin değişmesine
neden olmaktadır. Yapma çevre ve alt bileşeni olan binalar, yapım ve kullanım aşamalarında önemli
oranda enerji tüketmekte ve çeşitli doğal kaynak kullanımına gereksinim duymaktadır. Bu
perspektiften bakıldığında, bina tasarımının ve yapı sektörünün gelecek nesillere sürdürülebilir bir
yaşam sağlanmasında önemli rol üstlendiği görülmektedir.
Mimarlık disiplininde 1990’lı yıllardan günümüze, giderek artan bir katılımla çevre ile dost, enerji
etkinliğinin arttırılmasını hedefleyen yeşil bina uygulamaları ile çözüm aranmaktadır. Yeşil mimarlık,
insan ve çevre sağlığını düşünen, binalarda enerjinin verimli kullanımı yanı sıra, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını da teşvik eden, çevreye daha az CO 2 salınımı, daha az atık atılımını esas
alan, eko sistemle bütünleşen binaları hedeflemektedir. Ofis binaları, enerji tüketim profillerinin yüksek
oluşu, yüksek içsel ısı kazançları paralelinde ısıtma yanı sıra soğutma gereksinimleri, kaynak tüketimi
ve atık üretimi potansiyelleri açısından yeşil kriterler ışığında yeniden ele alınmaktadır. Bu bağlamda
ofis binalarını oluşturan tüm sistemler yeni bir bakış açısıyla ele alınmak durumundadır. Kabuk
tasarımının bu yaklaşımdan etkilenmemesi mümkün değildir. Günümüzde yapı kabuğu iç-dış ortamı
ayıran bileşen olma konumundan, dış etkilere duyarlı, değişen koşullara adaptasyon yeteneği olan,
enerji üreten, akıllı ve dinamik bir filtre özelliği kazanmış, farklı işlevleri bünyesinde barındıran çok
işlevli bir konuma geçmiştir [1], [2], [3].

2.YAPI KABUĞU VE CEPHE KURGUSU
Yapı kabuğu, bina tasarımında temel sistemler olan, strüktür (taşıyıcı sistem), mekanik (teknik
servisler) iç hacimler ile birlikte bütünün parçalarını oluşturmakta, her alt sistem birbiri ile ilişkili olup,
total performansı etkilemektedir.
Kabuk, bir yapıda iç ortam ile dış ortamı birbirinden ayıran, kullanıcıları dış iklimsel koşulların negatif
etkilerinden koruyarak, iç ortamda gereken konfor koşullarının yaratılmasını, bunun sürdürülmesini
sağlayan yapı elemanlarının (cephe bileşenleri, çatı, zemin döşemesi, v.b.) bütünüdür. Fiziksel çevre
denetimi açısından kabuk tasarımında kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda iç ortamda belirli bir dengenin
kurulması ve devamı amaçlanmaktadır. Bunun için yapı kabuğu, iç ve dış ortamlar arasında bir
dengeleyici bileşen rolünü üstlenmektedir [3], [4].
Farklı özellik ve strüktürdeki düzlemler belirli amaçlar yüklenmesi için yapı fiziği ve konstrüktif
prensipler dahilinde fonksiyonel bir bütünü oluşturarak cephe kuruluşuna eklenebilmektedir. Bu şekilde
pek çok kombinezon oluşturmak mümkün olabilmektedir. Tek bir fonksiyon düzleminin konstrüksiyon
kalınlığı bir milimetreden daha küçük boyutlardan (örn. Low-E kaplama) bir metreden daha fazlasına
kadar (örn. çift kabuklu cam cephelerdeki hava katmanı) çeşitlilik gösterebilmektedir. Katmanlar
(tabakalar) kendilerini taşıma özelliği olmayan fonksiyon düzlemleridir. Yapı kabuğu pek çok
katmandan meydana gelebilmektedir ve konstrüktif olarak kendisini taşıyabilen özelliğe sahiptir [4],
[5]. Yapı kabuğunun sınıflandırılmasından gerekli kriterler Tablo 1.’de, Konstrüktif kriterlere göre
cephe sistemlerinin sınıflandırılması Tablo 2.de yer almaktadır.
Bu çalışma kapsamında ofis binalarında cephe sistemlerinin gelişimi enerji etkinliği perspektifinden ele
alınacaktır.
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Tablo 1. Yapı Kabuğunun Sınıflandırılması İçin Kriterler Tablosu [5]

Tablo 2. Cephenin Konstrüktif Kriterlere Göre Sınıflandırılması [5]
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3. ENERJİ ETKİN OFİS YAPILARINDA CEPHE KURGUSU VE ÖRNEKLER
Cephe kurgusu geçmişten günümüze teknolojik gelişmeler paralelinde, yığma sistemli bileşenlerden,
çerçeve sistemlere geçilmesi ile daha hafif, dış ortamla bütünleşen, şeffaf, esnek özellik kazanmıştır.
Bu kurgu taşıyıcı sistemler, estetik değerler, dış ortam koşulları ile uyumlanma, kalıcılık gibi farklı
alanları kapsayan kriterlerin sentezi sonucu biçimlenmektedir. 1970’lerden günümüze binalarda enerji
performansının arttırılmasına yönelik teknikler kabuk tasarımını da doğrudan etkilemektedir. Kabukta
ısı korunumuna yönelik uygulamalar kompozit bileşenlerin kurgulanmasını, kabuk sağlığına yönelik
sorunları beraberinde getirmiştir. 1980’lerde temeli atılan havalandırılan kabuk, yağmur perdeli kabuk
(rain-screen) uygulamaları, başta yoğuşma sorununun önlenmesi olmak üzere, iç-dış ortam basıncının
eşitlenmesi, cepheye etkiyen rüzgar yüklerinin azaltılması gibi avantajlar sağlamaktadır [3], [4], [6].
İdeal yapı kabuğu, dış ve iç ortamlardaki değişiklikler karşısında, optimum şartların yaratılması için
reaksiyon göstermelidir; bu da gölgeleme, ışıklandırma, soğutma, ısıtma, iklimlendirme v.b. için pahalı
ve karmaşık ekipman kullanmadan olmalıdır. Dış ve iç ortam şartlarının sürekli değişmesinden dolayı
yapı kabuğu sabit fiziksel özelliklere sahip olmamalıdır. Işık geçirgenliği, ses, ısı ve hava için değişen
ihtiyaçlara, aynı zamanda enerji kullanımını minimize ederek uyum sağlayabilmelidir. Adaptasyon
yeteneği olarak da tanımlanan bu özellik kapsamında değerlendirildiğinde, her bir eleman belli bir
işlevi karşılamakta, bütünü oluşturmaktadır [3], [5].
Bu tip adaptif kabuklarda yapı kabuğunun özelliğinde sonradan olan değişimler, ancak elemanların
değiştirilmesi ile mümkündür
Enerji etkin ofis binalarında geniş cam yüzeyler estetik kriterler yanı sıra, binanın enerji performansının
arttırılmasına yönelik taşıdıkları potansiyel kapsamında giderek daha yaygın kullanıma sahiptir [3], [4],
[5].Camlı cephelerin sınıflandırılması Tablo 3.te yer almaktadır.

Tablo 3. Cam Cephe Sistemlerinin Sınıflandırılması [5].

Enerji etkin ofis binalarında cephe tasarımını biçimlendiren kavramlar şu şekilde sıralanabilir [4], [7];







Adapte Edilebilirlik (Uyarlanabilirlik-uyumlanabilirlik)
Çok değerlilik (Polyvelancy)
Etkileşimlilik (İnteraktif olma)
Devinimsellik (Kinetik olma )
Akıllık
Entegrasyon (bileşenleri entegrasyonu)
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1929’da Le Corbusier, yapı kabuğunun havalandırılmasının iç ortam konforuna katkıda bulunacağı
fikrini ortaya atmıştır. 1940’larda Fuller ve Frei Otto çift kabuk kavramında dış etkilere karşı koruyan bir
dış kabuk, iç-dış ortam arasında, havalandırma, ısıtma ve serinletme işlevlerine destek olan bir
tampon bölge yaratma fikrini ortaya atmıştır. Çalışmaları uygulamaya geçmese de 1970’lerde güneş
mimarisinin önünü açmış, güneşten ısı kazancı sağlayan solar cephe uygulamaları gerçekleşmiştir [4].
1981 yılında Rogers ve Davies polyvalent (çok değerlilik özelliği taşıyan) cephe kavramını tartışmaya
açmıştır. Bu anlayışta cephenin farklı mevsimlerde gereken performansı sağlaması hedeflenmekte,
kış mevsiminde ısı kayıpları minimize edilirken, yaz koşullarında doğal havalandırma ve güneş
kontrolü sağlanması hedeflenmektedir [4].
Günümüzde akıllı-adaptif (uyumlanabilir, responsif) cephe kurgusu bu temellere dayanmaktadır. İç ve
dış ortam koşullarını takip eden, algılayarak gerekli tepkiyi veren (önlem alan) akıllı cepheler
1990’lardan bu yana uygulanmaktadır.
Cephenin Isıl Performansını Belirleyen Temel Faktörler:




Cephe Bileşenin U değeri (ısı geçirme katsayısı)
Güneş Isısı Kazanç Katsayısı (g veya SHGC katsayısı)
Bileşenin Günışığı Geçirenlik Değeri (Vt)’dir [6],[9].

Standardlarda bu faktörlere ait iklim koşullarına göre bileşenlerin sağlaması gereken sınır değerler
belirtilmektedir. Uygun cephe sisteminin tercihinde, maliyet, performans optimizasyonu etkin rol
oynamaktadır.
Ofis binalarında gelişmiş cephe sistemleri ve camlı yüzeylerin çevresel ve enerji performanslarının
değerlendirilmesinde basitten, komplekse farklı simülasyon programları ve analiz yöntemleri
kullanılmaktadır. Tasarım aşamasında gelişmiş cephe sistemlerinin doğru kurgulanmasını analiz
etmeye yönelik programlar olarak, IEA-IEREB- ANNEX 44 tarafından geliştirilen Eco-Façade Tool,
CIBSE’nin geliştirdiği TM35-Environmental performance toolkit for glazed facades örnek verilebilir.
Gelişmiş cephe sistemlerinin bileşen ve bina totalinde enerji performanslarının analizine yönelik daha
kapsamlı simülasyon programları da bulunmaktadır. Bunlara BSim (SimView-tsbi5- Xsun dynamicSimLight- BV98-SimDXF, SimPV), BISCO,TRISCO,VOLTRA, Parasol, CFD, FLOVENT, COMFIE,
Energy+, ESP-r, TAS gibi programlar örnek olarak gösterilebilir [11]. [12]. [13].
Enerji etkin ofis binalarında gelişmiş cephe sistemleri:





Mekanik Havalandırmalı (Exhaust Air)Cepheler
Çift Kabuk Cepheler
Akıllı Cepheler
Enerji üreten entegre cepheler olarak sınıflandırılmaktadır [4].

3.1. Mekanik Havalandırmalı (Exhaust Air)Cephe Tipi
Bu cephe tipi strüktürel olarak çift kabuk mantığında kurgulanmakta olup, çift kabuk cephelerden farklı
dış ve iç katman arasındaki boşluğun mekanik olarak havalandırılmasıdır. Yıl boyu mekanik olarak
iklimlendirilen ofis binalarında daha sık kullanılan bu cephe tipi, çalışma mekanlarında cam
kenarındaki lokal konforsuzluk sorununu azaltmakta, iç ortam konfor koşullarını arttırmaktadır. Bu
uygulama ses yalıtımı sağlanması açısından da avantajlıdır.
Londra’da M.Hopkins tarafından tasarlanan Parlemento Binası, Richard Rogers ‘ın Llyods of London
Binası’nın cephesi bu tip uygulamalara örnek olarak verilebilir [4].
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Şekil 1. Westminister Yeni Parlemento Binası, Michael Hopkins [4].

Şekil 2. Lloyds of London Binası Dış Cephe Görünüşü [4].
3.2. Çift Kabuk Cepheler
Çift tabakalı cephenin hangi türü olursa olsun, her çift katmanlı cephede, katmanlar arasında bir
tampon bölge bulunmakta, güneşten korunma elemanları vb. gibi elemanlar bu bölgeye
yerleştirilmektedir. Bu elemanlar rüzgâr, yağmur, kar gibi dış etkenlere maruz olmadığından, bina
dışına yerleştirilen elemanlara oranla daha ekonomik olup cephenin iç yüzeyinden kontrol
edilebilmektedir. Katmanlar arasındaki boşluk sayesinde bakım ve onarımı kolaylıkla
yapılabilmektedir. Enerji korunumu ve iklimsel avantajlarının yanı sıra bu tür cepheler binaya hafiflik ve
zariflik etkisi kazandırmaktadır. Çevre mühendislerinin tahminlerine göre, çift tabakalı cephelerin belli
türlerinde %30’dan %50’ye kadar enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Çift kabuk cepheler Harrison ve
Boake (2003) tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır;. “Bir hava koridoruyla ayrışan, iç ve dış cam
katmandan oluşan cephe tipidir. İç ve dış kesimlerde yer alan ana cam katmanlar genelde çift katmanlı
olup, bulunulan bölgenin iklimsel koşullarına göre seçilen yüksek performanslı camlardan (amaca
göre, Low-E, seçici geçirgen, asal gaz dolgulu cam alternatifleri) tercih edilmektedir. Katmanlar
arasındaki hava boşluğu ısı yalıtımıyla birlikte ses ve rüzgâr yalıtımını da sağlar. Güneş kırıcı
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elemanlar da genellikle bu aralığa yerleştirilir. Saydam olan ve olmayan bütün elemanlar belirli düzen
içinde sıralanır [4], [14], [15]. [16]
Çift Kabuk Cepheyi Oluşturan Bileşenler:








Saydam bileşenler
Opak bileşenler
Taşıyıcı elemanlar
Tespit bileşenleri
Havalandırma boşluğu
Denetim Elemanları (güneş kontrol elemanları,
ventler, vb.)
Yürüme yolu (çift kabuk cephenin tipine bağlı
olarak olabilir ya da olmayabilir)


şeklinde sıralanabilir.

Şekil 3. Çift Kabuk Cephe Sistemi Şematik Kesit [16]
İklime duyarlı, adaptif cephe kurgusu son yıllarda gelişmiş çift kabuk cephe sistemlerinde
uygulanmaktadır. Bu bağlamda iç ve dış kabuk katmanlarının doğal havalandırmaya yönelik
tasarlanması, güneş kırıcıların yaz koşullarında güneş ışınımının şiddetine göre hareketli özellikte
olup, uygun açıda ideal güneş kontrolünü sağlaması hedeflenmektedir. Avrupa’da 1990’lardan sonra
yapılan çift kabuklu ofis binaları bu tip uygulamalara örnek verilebilir.
Çift Kabuk cepheler
Hava akımının Katmanlar arasında geçişine göre:






Dış ortam yönünde (harici) hava perdeli
İç ortam yönünde (dahili)
Hava beslemeli
Hava tahliyeli
Tampon bölgeli

Boşluğun havalandırılma tipine göre:




Doğal
Mekanik
Karma (Hibrid)

Boşluğun bölümlenmesine göre:
 Koridor
 Çok katlı
 Şaft
 Kutu
olarak sınıflandırılmaktadır [14], [15]. [16].
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3.2.1. Çift Kabuk Cephelerin Havalandırma Alternatifleri

Şekil 4. Hava Akımının Katmanlar Arasında Geçişine Göre Çift Kabuk Cepheler [17].
Havalandırma biçimi, boşluk içindeki hava sirkülasyonunun başlangıç noktası ve gidiş yönü ile ilgilidir.
Buna göre 5 farklı türde havalandırma biçimi vardır.
1. Dış hava perdesi: Bu havalandırma biçiminde boşluk içindeki hava dışarıdan içeriye alınır ve tekrar
dışarıya verilir. Boşluktaki havalandırma, dış cepheyi saran bir hava perdesi ile oluşturulur.
2. İç hava perdesi: Boşluktaki hava, oda içinden gelir ve tekrar oda içine gönderilir. Bu akış
kendiliğinden ya da havalandırma sistemlerinin yardımıyla olabilir. Boşluğun havalandırılması ise, iç
cepheyi saran bir hava perdesi ile oluşturulur.
3. Hava sağlama sistemi: Bu havalandırma biçiminde, cephenin havalandırılması dışarıdaki hava ile
sağlanır. Dışarıdan alınan hava, kendiliğinden ya da havalandırma sistemleri aracılığı ile oda içine
alınır. Böylece cephenin havalandırılması yoluyla bina içi de havalandırılmış olur.
4. Hava boşaltma sistemi: Bu havalandırma biçiminde hava, oda içinden gelir ve dışarıya doğru
boşaltılır. Böylece cephenin havalandırılması ile bina içindeki kirli hava dışarıya atılmış olur.
5. Tampon bölge yaratma: Bu havalandırma biçiminde ise, çift cephe katmanlarının her biri hava
geçirmezdir yani boşluk havalandırılmaz. Böylece iç ve dış mekân arasında tampon bölge oluşturulur
[20], [21], [22].
3.2.1.1. Doğal Havalandırılan Çift Kabuk Cepheler
Doğal havalandırma rüzgar ve basınç farklılıkları sonucunda gerçekleşen bir olaydır. Havalandırma,
binalarda optimum iç ortam ikliminin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. İç ortam hava kalitesi
havalandırma sisteminin performansıyla doğrudan ilişkilidir. Doğal havalandırılan cephelerde, boşluk
içine alınan hava iki yolla dışarı atılır; rüzgâr basıncı ve /veya baca etkisi. Rüzgâr basıncı hava
akımının hızına etki etmektedir. Uygun bir biçimde tasarlanmazsa cephe üzerindeki rüzgârın etkisi, iç
ve dışta hava hareketlerine neden olan basınç farklılıkları yaratır. Diğer yöntemde boşluk baca etkisi
yaratarak havalandırılabilir. Bu durumda hava boşluktaki en alt açıklıktan içeriye doğru alınır ve ısıtılır.
Soğuk havadan daha hafif olan sıcak hava, termal olarak rahatsızlık vermeden bina yüksekliğindeki
şaftlardan ya da her kat seviyesinde düzenlenen kanallardan dışarıya atılır. Isıtma ve soğutma
dönemlerinde boşluktaki havanın tampon bölge oluşturması ve kontrollü havalandırma sonucu
enerjiden tasarruf sağlanır [14], [15]. [16], [22].
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Şekil 5. Doğal Havalandırmalı Çift Kabuk Cephe Örneği [16]
3.2.1.2. Mekanik Havalandırılan Çift Kabuk Cepheler
Mekanik havalandırmalı cephelerde genellikle döşeme altında veya üstünde yer alan bir havalandırma
sistemiyle boşluk içindeki havanın giriş ve çıkışı sağlanarak temiz havanın en iyi şekilde dağıtımının
yapılması amaçlanmaktadır. Bu tür bir cephenin karakteristiği, iç güneş kontrol elemanı ile birlikte,
cephe arkasına eklenen tek camlı katman ile oluşturulmuş bir hava boşluğudur. Hava, mekanik
sistemler yardımıyla havalandırma boşluğuna alınır. Boşluktaki hava diğer katlara doğru yükselirken
boşluk içindeki ısı da hava ile birlikte dışarı atılmış olur. Ayrıca boşluk içine alınan hava, direkt olarak
dışarıdan içeriye alınmadığı için boşluk içinde oluşabilecek potansiyel kirlenme ve buğu oluşma riski
de azaltılmış olur. Mekanik sistemlerle gerçekleştirilen uygulamalarda ek enerji yükü söz konusudur.
Ayrıca tasarımda mekanik sistemlerin boyutlandırılması ve gereken tesisat hacimlerinin dikkate
alınması kaçınılmazdır. Mekanik havalandırmalı sistemler, doğal havalandırmalı sistemlere göre daha
fazla gürültü kontrolü sağlarlar. ARUP ortaklığı tarafından tasarlanan ‘Briarcliff House’ büro binası
mekanik havalandırmalı cephe kuruluşuna örnek olarak verilebilir. Binanın dış cam cephesi hem ses
yalıtımı sağlamakta hem de büro mekânları için güneş koruyucu işlevini görmektedir. 10mm.
kalınlığındaki dış cam tabakası, çift camlı, sensörlerle kontrol edilen jaluzilerin oluşturduğu cephenin
120 cm önüne konumlanmıştır. Ara boşluk hem camların temizliği hem de düşeydeki havalandırma
boruları düzenlenmesine olanak vermektedir. Kışın alttaki kanaldan içeri giren soğuk havanın etkisi ile
sıcak hava çatı katında düzenlenen ısı değiştiriciye ulaşmaktadır. Yaz döneminde ise devre dışı
bırakılarak havalandırma kapakları ile sıcak hava direkt dışarı atılmaktadır [15], [16], [22].

Şekil 6. Mekanik Havalandırılan Cephe Örneği: Briarcliff Evi, Farnborough/İngiltere [16]
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3.2.1.3. Hibrit Biçimde Havalandırılan Çift Kabuk Cepheler
Hibrid çift kabuk cephe sistemleri ise hem doğal hem de mekanik havalandırmanın bir arada
kullanıldığı sistemlerdir. Doğal havalandırmanın önemli olduğu bir sistemdir, bu sistemin yetersiz ve
etkisiz kaldığı durumlarda mekanik havalandırma kullanılmaktadır. Mesela dış ortam sıcaklığının
yüksek olması durumunda baca etkisiyle havalandırma yapılamaz ve mekanik havalandırmaya ihtiyaç
duyulur. Sıcaklığın düştüğü gece saatlerinde ise doğal havalandırma yapılabilmektedir.
İç ortam konfor şartlarını sağlamak için kullanılan karma havalandırma yaklaşımı, bina strüktürünün ve
dış kabukta yer alan hava açıklıklarının kullanımını arttırmayı ve buna bağlı olarak binanın tümünde ya
da bazı bölümlerinde pasif sistemlere destek amacıyla mekanik sistemleri devreye sokmayı
amaçlamaktadır. Hibrid havalandırmada uygulanan doğal havalandırma, hem iç ortam konfor şartlarını
yükseltmekte hem de mekanik havalandırmanın yarattığı ilk yatırım, işletme ve enerji tüketim
maliyetlerinden tasarruf sağlamaktadır [15], [16], [19], [22].

Şekil 7. Doğal ve Hibrid Havalandırmalı Çift Kabuk Cephenin Sistematik Görünüşü [14],[16], [19].
3.2.2. Hava koridorunun Bölümlendirilmesine Göre Çift Kabuk Cepheleri Sınıflandırılması
Çift kabuk cepheler hava koridorunun bölümlendirilmesine göre; koridor tipi çift kabuk cephe, çok katlı
çift kabuk cephe, şaft tipi çift kabuk cephe, kutu tipi çift kabuk cephe, olmak üzere 4 bölümde
incelenebilir.
3.2.2.1. Koridor Tipi Çift Kabuk Cephe
Çift kabuk cephelerin en çok kullanılan tiplerinden biridir. Her kata taze hava alma ve kirli havayı
verme kanalları yerleştirilir; her kattaki boşluklar birbirinin üzerine gelecek şekilde düzenlenir. Koridor
tipi çift kabuk cephelerin yapımında, her katta olması gereken havalandırma boşlukları ve yatay
bölücülerin bulunmasından dolayı çok katlı çift kabuk cephelerden daha karmaşık bir yapıya sahiptir.
Buna karşın cephenin işlevi çok gelişmiştir. Yapının üstünde aşırı ısı, ses geçişi, duman ve yangın
yayınımı azalmaktadır.
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Şekil 8. Koridor Tipi Çift Kabuk Cephe Sistematik Çizimi [16], [19].
Çift kabuklu cephelerde güneşten alınan ısı çift cephe arasındaki boşluklarda toplanır ve yukarı
yükselir. Havanın ısısının yükselişi, yangın korunumu ve akustik yalıtım gibi teknik nedenlerle iki veya
üç katta bir sınırlandırılır. Koridor tipi çift kabuklu cephelerde bu sınırlama her kat hizasındadır. Her
katın boşlukları birbirinden bağımsızdır. Koridor tipi havalandırılmış çift cepheler içinde genellikle
bakım ve onarım için yürüme yolu bulunmaktadır.
3.2.2.2. Çok Katlı Çift Kabuk Cephe
Çok katlı havalandırılmış çift cephelerde çift kabuk arasındaki boşluk yatay ve düşey olarak
sınırlandırılmamıştır, boşluk tüm katlar boyunca devam eder. Yalnız kat hizasında temizlik ve bakım
amaçlı yürüme yolları olabilir. Yürüme yolları hava akımına engel olmayacak şekilde tasarlanır. Dış
kabuk içteki taşıyıcı strüktüre genellikle çelik taşıyıcılar aracılığı ile taşıtılır.
Bu tipteki cepheler dış mekandaki gürültüye karşı mükemmel bir akustik performansa sahiptir aynı
zamanda dış kabuğu tamamıyla cam giydirme cephe olarak tasarlamak da mümkündür. Bu sebeple
de bu tip cepheler tercih sebebi olabilmektedir [16], [19],[20], [21].

Şekil 9. Çok Katlı Çift Kabuk Cephe Örneği [16].
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Çok katlı çift cepheler kesintisiz boşluğa sahip olduğundan yangın ihtimali düşünüldüğünde bu tip
cephelerin dezavantajları vardır. Bu nedenle tasarım aşamasında ve malzeme seçimlerinde ilave
önlemler almak gerekmektedir.

3.2.2.3. Şaft Tipi Çift Kabuk Cephe
Bu tür cephelerde cam tabakalar arasındaki boşlukta kirli havanın dışarı atılmasını sağlayan düşey
bölücüler vardır. Şaftlar arasında havalandırılmalı bölümler, çift pencereler arasında taze havayı içeri
alır. Kirli hava çift pencerenin üstündeki bölümden dışarı atılırken, taze hava pencere ve şaft
arasındaki bölücünün üst bölümündeki boşluktan şafta alınır. Öteki çift cephe tipleriyle
karşılaştırıldığında şaft tipi cephelerin yangın korunumu, gürültü, temiz ve kirli havanın karışması gibi
dezavantajları vardır. Bu yüzden enerji etkin çift kabuklu cephe kuruluşlarında kullanımına az
rastlanan bir cephe sistemidir. Düşey şaft katlar boyunca devam ederek en üst noktaya ulaşır; bu
sayede baca etkisini oluşturarak doğal havalandırmaya olanak sağlar. Dış cephede açılan mazgallar
dışarıdan kontrollü bir temiz hava girişi sağlayarak yüzeyler arasındaki boşluğun taze hava ile
dolmasını ve istendiğinde bu havanın iç mekâna akışı sağlanarak mekânın kontrollü bir şekilde
havalandırılmasına da imkân verir. Baca etkisi sınırlı bir yükseklik gerektirdiği için bu cephe kurgusu
daha çok az katlı binalar için uygundur [16], [19],[20], [21].

Şekil 10. Şaft Tipi Çift Kabuk Cephe Şematik Çizimi [16], [19].
3.2.2.4. Kutu Tipi Çift Kabuk Cephe
Kutu tipi çift kabuk cepheler; içte çift camlı, dışta ise tek camlı kabuktan oluşan kutu şeklinde bir panel
sistemdir. Literatürde ara boşluğu havalandırılmış çift pencereli sistemlerde kutu tipi çift cephe olarak
tanımlanmıştır. Bu tip cephede, boşluk; fiziksel olarak yatay ve dikey sınırlandırılmıştır. Cephe modülü
bir katla sınırlı yüksekliğe sahiptir. Genel olarak yüksek binalarda cephede güneş kontrol sistemlerinin
kurgulanması amacıyla kullanılmaktadır. Doğal havalandırmalı kutu tipindeki çift kabuk cephelerde dış
kabuk genelde lamine tek camdan, iç kabuk, çift katmanlı yalıtımlı cam kabuktan oluşmuştur. Çift
kabuk arasındaki boşluğa çoğunlukla motorize panjurlar yerleştirilir.
Cephe elemanının sınırlı yüksekliği, önemli bir güneş ışığı sonucunda genelde aşırı yüksek değerleri
bulmayan boşluk içindeki ısıyı sınırlar. İç cam genel olarak açılabilir, böylece ofisler doğal olarak
havalandırılır. Genellikle dış kabuğun alt ve üst bölgelerinde sürekli kapanmayan yarıklar yapılır. Ara
boşluk içindeki hava akımı bu şekilde dış hava perdesi (dışarıdan gelen hava alt ve üst boşluk
sayesinde ara boşlukta sirküle olur) şeklinde olmaktadır. İç pencere açıkken dışarısı ve oda arasındaki
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hava akışı basınç şartlarına bağlı olarak ya iç mekana hava girişi (infiltrasyon) ya da iç mekandan
dışarıya doğru hava çıkışı (ekfiltrasyon) şeklinde olmaktadır. Kutu tipi çift kabuk cepheler çoğunlukla
panel sistem şeklinde tasarlanarak kaba yapı esnasında taşıyıcı sisteme ankre edilen tespit bileşenleri
aracılığıyla taşıyıcı strüktüre monte edilirler. Panel sistem sayesinde fabrika ortamında tamamlanan
cephe panelleri, uygulama aşamasında daha az hata ve daha çabuk uygulama imkanı vermektedir.
Boşluğun yüksekliği sınırlı olduğu için, boşluktaki ısı ve baca etkisi de sınırlı olmaktadır [14], [15], [16],
[19], [20], [21].

Şekil 11. Kutu Tipi Çift Kabuk Cephe Şematik Gösterimi [16].
3.2.3. Çift Kabuk Cephelerin Avantaj ve Dezavantajları
Avantajları:


Geleneksel cam cephelerden daha düşük bir ısı geçirme katsayısına sahiptir. Dolayısıyla bu
tip cephe çözümleri soğuk dönemde binanın toplam ısıtma yükünü azaltmaktadır.



İkinci bir cam kabuğun eklenmesi ile rüzgar basıncının azalmasına, yüksek bir binanın en üst
katında dahi pencere açılmasına ve binanın doğal olarak havalandırılmasına olanak
tanımaktadır. İç kabuktaki pencereler açılarak, yazın bina doğal olarak havalandırılabilmekte
ve geceleri soğutulabilmektedir.



Doğal enerji kaynaklarından yararlanarak enerji tüketiminin, kullanım sürecindeki enerji
maliyetlerinin ve kullanıcı konforunun sağlanmasında mekanik tesisatın kullanımının
azaltılmasını sağlamaktadır.



Çift kabuk cepheye sahip binalarda çalışanlar bulundukları mekanın iklimsel koşullarına
müdahale edebilmekte, böylece ‘’hasta bina sendromu’’nun da ortadan kaldırılmasına
yardımcı olmaktadır.



Dış iklim koşullarından korunmuş, iki cam kabuk arasındaki ara boşluğa yerleştirilen güneş
kontrol elemanlarıyla, mevsime bağlı olarak güneş ışınımının denetlenmesi mümkün
olmaktadır.



Ara boşluğa yerleştirilen güneş kontrol elemanları veya v.b. elemanlar rüzgar, yağmur, kar gibi
dış etkenlere maruz olmadığından, bina dışına yerleştirilen elemanlara oranla daha ekonomik
olup cephenin iç yüzeyinden kontrol edilebilmektedir.



Ara boşluk sayesinde cephenin bakım ve onarımı kolaylıkla yapılabilmektedir.



Cephede iyi bir ses izolasyonu sağlamaktadır. Özellikle trafik gürültüsünün yoğun olduğu
yerlerde, gürültünün çalışma alanlarına girmesini önemli ölçüde engellemektedir.



Ara boşluk aynı zamanda yangın kaçışı amacıyla da kullanılabilmektedir.
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Enerji korunumu ve iklimsel avantajlarının yanı sıra bu tür cepheler binaya hafiflik ve zariflik
etkisi kazandırmaktadır [14], [15]. [16], [19], [20], [21].

Dezavantajları:






Tek kabuk cephelerle karşılaştırıldığında daha yüksek yatırım, işletme ve bakım maliyetlerine
sahiptir.
Eğer çift kabuk cephe uygun bir şekilde tasarlanmamışsa ara boşluktaki hava sıcaklığı iç
mekanın fazla ısınmasına neden olabilir. Bu nedenle fazla ısınmayı engellemek için iç ve dış
kabuk arasında boşluk 100 mm’nin altına inmemelidir.
Çoğunlukla çok katlı çift kabuk cephelerde ara boşluktaki hava akımının artması. Özellikle ara
boşluk yolu ile doğal olarak havalandırılan ofisler arasında önemli basınç farklılıklarına neden
olmaktadır.
Binanın yapı yükünün artmasıyla birlikte yapım maliyetinin de yükselmesine neden olmaktadır.
Çok katlı ve şaft tipi çift kabuk cephelerde ara boşluğun bölümlendirilmemesinden dolayı ses
izolasyonu, yangın ve duman yayılımı problemleri oluşmaktadır [14], [15]. [16], [19], [20], [21].

3.3. Akıllı Cephe Sistemleri
Jean Nouvel tarafından Paris’te inşa edilmiş olan Arap Enstitüsü’nün güney cephesinde 27000
diyafram mekanizmasından oluşan ayarlanabilir güneş kontrol elemanları geliştirilmiştir. Gün ışığı
geçişini düzenleyen diyaframlar bir elektro-pnömatik mekanizma sayesinde açılıp kapanmaktadır.
Diyaframlar, dış tarafta yer alan çift cam ünite ile iç taraftaki tek cam arasında konumlanmıştır. Şekil
12 ’ de görülmektedir [5], [6], [7].

Şekil 12. Paris Arap Enstitüsü Cephe Diyafram Mekanizmaları [7].
Malzeme teknolojisindeki son yenilikler sayesinde cepheyi oluşturan bileşenlerin iklim koşullarına
adaptasyon yeteneği kazanması artık mümkündür. Ofis binalarında geniş cam cephelerde, güneş
ışınımının şiddetine göre opaklaşma özelliği taşıyan akıllı camların elektrokromik ve fotokromik
camların kullanılması sayesinde yüksek performanslı güneş kontrolü sağlanabilmektedir. Amerika
Lawrance Berkeley Lab. Bu alanda deneysel ve simülasyona dayalı çalışmalar yürütmektedir. Maliyet
sorununun çözümü akıllı camların uygulamada kullanımına olanak tanıyacaktır [3], [6], [7].
Bir diğer deneysel akıllı cam cephe sistemi, Living Glass prototip uygulamasıdır. Bu çalışmada cama
nitinol katkısı uygulanarak şekil değiştirme yeteneği (shape memory alloy) kazandırılmakta,
sensörlerle algılanan hava akımı belli bir düzeyin üzerine çıktığında malzeme şekil değiştirmekte,
boşluktan içeriye doğal havalandırma sağlanmaktadır [7] .
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Şekil 13. Living Glass Prototipi [7].
3.4. Enerji Üreten-Entegre Cepheler
Güneş pili-PV teknolojisindeki son gelişmeler paralelinde lamine cam tabakası arasında yer alan PV
modüller, gölgeleme elemanları yüzeyinde, boşluklu, giydirme cephelerde ve çift kabuk cephelerde
yüksek ışık geçirgenlik değeri (yüksek V t değeri )ve güneş kontrolü sağlama (düşük g, SHGC
katsayısı) özelliğine sahip Low-E kaplamalı dış cam katmanında yer almakta, elektrik enerjisi
üretmektedir. PV modülün yerleştiği bu katmanın arkasında yer alan hava boşluğu yağmur perdeli
sistem esasına uygun olarak detaylandırılmalı, boşluk havalandırılarak iç-dış ortam basıncı
eşitlenmeli, aşırı ısınma sorunu çözülmeli, rüzgar yüklerinin etkisi minimuma indirgenmelidir [4], [23].
Boşluklu cepheler, giydirme cepheler ve çift kabuk cephelerde PV uygulamaları Şekil 14.’te
görülmektedir.

Şekil 14. Farklı Çift Kabuk Cephe Sistemlerinde Binaya Entegre PV Uygulaması [23].
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SONUÇ
Bina tasarımında ve kullanımında enerji verimliliği 1970’lerin başından beri dünyada öncü bir yaklaşım
haline gelmiştir. Dünyada yaşanan iklimsel değişimler ve enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi, kendi
enerjisini kendisi üreten, enerji etkin, sürdürülebilir bir mimarlık anlayışını zorunlu hale getirmiştir, tüm
bu etkilerin kabuk tasarımına yansımaması imkansızdır.
Ofis binaları kullanıcı sayısı yoğun olup, gün içerisinde enerji gereksinimi (aydınlatma, soğutma,
ısıtma, havalandırma) paralelinde tüketilen enerji miktarı çok fazladır. Enerji korunumu ve kullanıcı
konforunu üst düzeyde tutmak amacıyla geliştirilen gelişmiş cephe sistemlerinin uygulanmasında;
doğru sistemin seçilebilmesi için maliyet analizleri ve boşluk boyutlandırılması hesaplamaları
yapılmalıdır. Uygun malzeme, sistem ve işletim tekniğinin seçilmesi sonucunda, kabuğun enerji
performansı artarken, güneşten ısı, ışık kazancı, elektrik üretimi sağlanmakta, doğal havalandırma
olanağıyla mekanik sistem yükleri ve dolayısıyla sistemin totalde tükettiği enerji miktarı azalmaktadır.
Tüm bunlar bütüncül bir tasarım anlayışını gerektirmektedir. Günümüzde cephe tasarımı giderek daha
karmaşık bir hal almakta, mimar, bina enerji mühendisi, cephe performans uzmanlarından oluşan bir
ekip çalışmasının ürünü olmak durumundadır.
Gelişmiş cephe sistemlerinde bileşenlerin birbirine olan etkilerinin bir arada incelenmesi, entegre
yaklaşım kriterlerinin uygulanmasını beraberinde getirir. Bu bir optimizasyon sorunudur. Her projede
cephe sistemlerinin proje özelinde değerlendirilmesi, detaylandırılması, performans analizlerinin
yapılması, uygun malzeme ve işletim tekniklerinin tercih edilmesi sonucunda optimum çözüm
üretilmesi gerekmektedir.
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PASİF SİSTEMLE ISITILAN GÜZELBAHÇE GÜNEŞEVİ
NDEKİ MİMARİ VE YAPISAL ÖNLEMLERİN ENERJİ
PERFORMANSINA ETKİSİ
Fikret OKUTUCU

ÖZET
Yazar tarafından 1994 yılında projelendirilen ve inşa edilen Güzelbahçe Güneşevi 150 m2
büyüklüğünde iki katlı bir yapıdır. Bu yapıdaki:
1. Mimari tasarımın kendisi aracılığı ile yapılan enerji tasarrufu,
2. Yapı dış kabuğunda yer alan güneş enerjisini ısıya dönüştüren yapı elemenları aracılığı ile
kazanılan enerji miktarı,
3. Yapının merkezi bölgesinde yer alan rüzgar tutucu bacanın serinletmeye olan katkısı ve
4. Yapının beş yıllık gözlem ve ölçüme dayalı sonuçları açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güneşevi, Enerji kazanımı, Güneşle ısıtma, Rüzgar tutucu baca

ABSTRACT
Güzelbahçe Güneşevi which has been projected and built by the author in1994 is a two story building
covering an area of 150 m2.
In this building
1. Energy saving by arhictectural plan itself
2. Energy amount gained by the construction elements on the external building’s shell which t
turn solar energy to heat.
3. Cooling effct of the wind cather located at the central area of the building
4. The results of a five years observation and measurement are explained.
Key Words: Solar house, Energy saving,Solar heating, Wind scoop.

1.GİRİŞ
Güzelbahçe Güneşevi projesindeki sistem ile, konut ve işyerlerindeki mekanların güneş enerjisi ile
ısıtılarak mekan kalitelerinin artırılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve parasal kazanç elde
edilebileceğinin kanıtlanması amaçlanmıştır.
Yapılarda ısı geçişi sorunlarının çözümündeki temel güçlükler onların iyi tanımlanamaması, iklimle ve
zamanla değişen, çok boyutlu ve pek çok durum için doğrusal olmamasından kaynaklanmakta ve
eldeki analitik çözümler sayısız sadeleştirici ön kabullere dayalı bulunmaktadır. Hesaplamalarda
sadelik için yapılan bu ön kabuller ise her yöntemde farklı olmakta, dolayısı ile değişik noktalarda
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hassas sonuçlar alınmamaktadır. Bu nedenle yapılarda ısı geçişi sorunlarının çözümünde gerçekçi
sonuçların alınabilmesi için izlenecek yolun seçiminde uygulamanın niteliği önem kazanmaktadır[1].
Pasif sistem tasarım yöntemlerinin pek çoğu küçük ve sade binalar için geliştirilmiş olmakla birlikte,
büyük yapılara da uygulanabilecek özelliktedir[2].

2.BÖLGE İKLİMİNİN OLUŞTURDUĞU TİPİK DURUMLARA YAPISAL ÖNLEMLER
Yaz aylarında kapalı tutulan ve havalandırılmayan binalarda aşırı ısı birikmesi meydana gelmektedir.
Bu durumu iyileştirmenin en etkili yolu binayı çatı, saçak ve bitki örtüsü ile gölgelemek ve bina içinde
kumanda edilebilir doğal bir havalandırma düzeneği oluşturmaktır. Yaz aylarındaki relativ nem miktarı
gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklarının fazla olmamasına neden olur. Bu da binanın bir sonraki
güne yeterince soğuyamadan başlaması demektir. Bu nedenle öyle bir havalandırma sistemi
aranmalıdır ki mekanlara serin ve kuru hava gönderebilsin. Aşağıda anılan sistemin çalışması için
gereken enerji, batı ve kuzey rüzgarlarının kendi enerjilerinde vardır. Sıcak ve rüzgarsız havalarda bile
yüksek basınçlı cam ev ile bir ucu dış havaya diğer ucu iç mekana bağlı olan hava bacaları arasında
hava sirkülasyonu oluşacaktır (Yazarın 1989 yılında projelendirip kısmen inşa ettirdiği Murat Reis
Kültür Merkezi Binası’ndan elde ettiği deneysel bilgiler de bunu kanıtlamaktadır).
Kış aylarında ısı yükünü, soğuk hava, yüksek relativ nem ve soğuk rüzgarlar belirler. Pasif güneş
enerjisi ile, kapalı mekanlardaki relativ nem miktarı düşürülerek bina ısıtması daha kolay sağlanabilir.
Relativ nem miktarı düşürülmüş havanın ısıtılması için de, enerji depolama kapasitesi yüksek olan
malzemelere enerji depolayıp, depolanan bu enerjiyi mekana göndermek gibi direkt kazanım
sistemleri olduğu gibi, tekniğine uygun olarak inşa edilmiş seralar ve Trombe duvar gibi depoladığı
enerjiyi kısmen direkt, kısmen de hava kolektörü gibi çalıştırarak indirekt olarak mekana ileten
sistemler vardır. Kış aylarında istenmeyen rüzgarların binadan alıp götürdüğü enerjiyi azaltmak
binanın doğru yönlendirilmesi, formu, çevresinin bitkilendirilmesi, pencere ve kapılarının
sızdırmazlıklarının sağlanması ile mümkün olur.

3.ARSA MİKROKLİMA VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Arsa 330 m2 büyüklüğündedir. Doğudan batıya yükselen bir yamacın sırt bölümündedir.Yakın
çevresindeki konutlar ikişer katlıdır. Denizden yüksekliği ~50m’dir. Güneydoğusunda 6m. uzaklıkta ve
7m. yükseklikte bir yapı, güneybatısında 12m. uzaklıkta ve 7m. yükseklikte başka bir yapı vardır. Yaz
aylarında İzmir’de en sık esen imbat rüzgarını engelleyen bir durum yoktur. Yöre için tipik olarak
bilinen bitkiler, incir (Ficus carica), zeytin (Olea europaea) ve üzüm (vitis vinifera)’dür.

4.BİNANIN TANIMI
Zambak Sokak No:1 Güzelbahçe/İZMİR adresindeki bina, bodrum, zemin, birinci kat ve çatı
katlarından oluşmaktadır. Taşıyıcı sistemi betonarmedir. Bodrum katında çamaşır makinası, kat
kaloriferi kazanı, yakıt tankı ve hidrofor vardır. Zemin kat, yaşama,iki çam ev (sera), mutfak ve WC’den
oluşmaktadır. Birinci katta üç yatak odası, iki cam ev, iki banyo ve tampon bölgeler vardır. Çatı kat ise,
bir çatı odası, iki çatı arası deposu ve bir çatı terasından oluşmaktadır.
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4.1.Cam Evler
Buradaki malzemeler, çok farklı ısıl değerler altında kaldıklarından kaliteleri ve yapısal özellikleri
bakımından belli şartları sağlamak zorundadırlar. Güneşin UV ışınlarına dayanım, hava, sızdırmazlık,
iç ortamda oluşabilecek yüksek nemden etkilenmeme, gerek dış ortamdan içeriye, gerekse iç
ortamdan dışarıya olacak olan yoğun ısı transferini azaltmayı sağlayabilen alüminyum profillerin “ısı
köprüsüz” olanı seçilmiştir. Dış ortama temas eden profil yüzey ile iç ortama temas eden profil
yüzeyler birbirlerine ısı iletkenlik değeri daha düşük olan PVC aracılığı ile bağlanmışlardır. (Böylece
ahşap pencerenin u değerine ulaşılması sağlanmıştır.) Cam evler için ikinci önemli karar dış çeperi
oluşturan pencerelerin tek camlı, çekirdeği oluşturan bölgenin pencerelerinin ve kapılarının çift camlı
yapılmış olmasıdır. Bundan amaçlanan şudur: Tek cam yüzeyler, güneş ışınlarını çift cam yüzeylerden
daha az yansıtırlar. (Düşey yüzeyde tek camdan yansıyan enerji yaklaşık olarak %8, çift camdan
%15’tir.) Dolayısı ile de cam yüzeyin arkasına geçtikten sonra dalga boyu artarak ısıya dönüşen enerji
miktarı artmaktadır. Cam bu fiziksel özelliği nedeni ile dalga boyu artmış olan enerjiyi dış ortama daha
az göndermektedir. Bu nedenle kazanılıp cam ev içerisinde biriken enerji, çekirdek bölgesinin aralık
bırakılan sürme pencereleri / kapıları aracılığı ile ısıtılması amaçlanan çekirdek bölgesine transfer
edilmektedir. Artık kazanılmış olan bu enerjinin daha iyi ve daha uzun süreli korunabilmesi için de
çekirdek bölgesi ile cam evin ortak pencerelerinin / kapılarının camları çift cam ile yapılmıştır.
Üçüncü karar, dış çeperde cam yüzeyler dışındaki karkas yüzeylerin tamamında dışarıdan ısı yalıtımı
yapılmasıdır. Yalıtım, 60 x 25 x 5 cm boyutlu gaz beton G4 yalıtım plakları ile yapılmıştır. Plaklar, kaba
yapının kalıp aşamasında, kolon ve kiriş kalıp tahtalarına iç yüzeylerinden altılık çivilerle çakılmıştır.
Böylece, vibratörlü olarak dökülen hazır beton ile yalıtım plağı arasında çok iyi bir aderans
sağlanmıştır. Bu durum, kaba yapının bitiminden sonra yapılacak olan yalıtım plağı yapıştırma
işlemini, yani; yapıştırma harcını, işçiliğini ve zamanı tasarruf ederek her bir m² yalıtımda net 2, 65 $
kazanç elde edilmesine olanak vermiştir.
Yaşama mekanının cam evinde bitki yetiştirildiğinden bahçe toprağı ile cam evin zeminine ısı ve su
yalıtımı yapılmamıştır. Ancak yan duvarların iç yüzeylerine kanaviçeli likit membranla su yalıtımı ve 3
cm kalınlıktaki polistren levha ile ısı yalıtımı yapılmıştır. Mutfağın cam evininin zeminine, bu mekanda
üretilen ısının bir bölümü depolanmak istenmiştir. Bu nedenle zemin; traverten kaplama yapıştırma
harcı ve betonarme döşemenin kalınlığı ile toplam 20 cm kalınlığa ulaştırılmıştır. Bu kütleye depolanan
enerjinin korunabilmesi için de bu mekanın altına 50 cm yükseklikte bir depo (hava boşluğu) yapmak
ve deponun tavanına alttan 5 cm kalınlıkta polistren ısı yalıtım levhası ile yalıtmak gerekmiştir.
Zemin kattaki cam evlerin tavanlarında yani aynı zamanda birinci kattaki cam evlerin zeminlerinde
hiçbir ısı yalıtım önlemi almaya gerek yoktur. Ancak birinci kattaki ebeveyn yatak odası ile büyük
çocuk odasının cam evlerini tavanlarında (çatı arası zeminine) 10 cm kalınlığında camyünü şilte
serilerek ısı yalıtımı yapılmıştır. Bununla, yapı kütlesine (betonarme döşemelere) depolanan enerjiyi
olabildiğince uzun süre koruyup yapının gece ile gündüz arasındaki ısı farkını düşük düzeyde
tutabilmek amaçlanmıştır.
4.2. Tampon Bölgeler
Binanın kuzeydoğu ve doğusunda yalnızca birinci katta, her yatak odası için birer tane tampon bölge
vardır. Çekirdek bölge ile tampon bölgeler birbirlerinden birer sürme kapı / pencere ile ayrılmaktadırlar.
Bu cam bölme elemanlar proje aşamasında hem katlanır hem de kayar elemanlar olarak
tasarlanmıştır. Ancak her bir sürme + katlanır menteşenin / bağlantının fiyatının 315 $ olması ve
toplam 10 adet sürme + katlanır bağlantı için 3150 $ ödenmek zorunda kalınması nedeniyle yapı
sahibi bu sistemden istemeyerek de olsa vazgeçmiştir. Bu durum, tampon bölge ile çekirdeğin
birleştirilmiş konumu için görsel sorunlar oluşturmuştur.
Tampon bölgeler, ısıtma sezonlarında çekirdek bölgeler için daha iyi ısınma ve daha iyi ses yalıtımı
sağlarlar. Bu bölgelerde ısı üretilmez. Bu nedenle dış çeperdeki pencereler çift cam, bölme işlevine
sahip ara pencere / kapılar tek cam yapılmışlardır. Ara pencere / kapılar ısıtma sezonu dışında her
zaman açık tutulmaktadırlar.
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Birinci kat planında görüldüğü gibi kuzeydoğu cephenin kolon hattı dışında kalan eğri hat, kapalı
çıkmadır. Çıkmanın zemini alttan yani dış havaya temas eden tarafta 10 cm kalınlığında cam yünü
şilte ile yalıtılıp üzeri 2 cm kalınlığındaki rabıtalı ahşap lambri ile kaplanmıştır. Tavan, betonarme plak
üzerine çatı arasına serilen 10 cm kalınlığındaki cam yünü şilte ile yalıtılmıştır.
4.3. Trombe Duvarlar
Güzelbahçe Güneşevi’nin güneydoğu cephesinde zemin katta iki adet, birinci katta iki adet olmak
üzere toplam dört adet trombe duvar vardır. her birinin taban alanı 0.39 x 2.05 = 0.8 m² + 0.2 m²
alüminyum doğrama taban alanı ( 0.10 x 2.05) olmak üzere 1.00 m²’dir. Zemin kattaki iki trombe
duvarın yüzey alanları toplamı 2 (2.05 x 2.20) = 9.00 m², 1. kattaki iki trombe duvarın yüzey alanları
toplamı da 2 (2.05 x 2.60) = 11.00 m²’dir. Bu kattaki trombe duvarlar da, sürme alüminyum doğramayı
açıp kapatabilmek ve dış ortamla görsel bağlantı oluşturabilmek için birer adet 0.30 x 0.60 = 0.18 m²
büyüklüğünde ahşap doğramalı pencere vardır. Birinci kattaki cam evlerin ahşap storları cam evleri iç
duvarı üzerindedir. Storların 0.30 m yüksekliğindeki stor sandıklarını oluşturabilmek için bu katın çevre
kirişleri ters kiriş olarak yapılmıştır. Birinci kattaki trombe duvarların yüksekliği bu nedenle zemin
kattakilerden 0.40 m daha yüksektir. Tüm trombe duvarlar 9 x19 x5 cm boyutlarındaki iyi fırınlanmış
dolu ocak tuğlaları ile örülmüştür. Yüzeydeki tozumayı engellemek, nem ve yağmur suyunun
emilmesini en aza indirmek amacıyla iç ve dış tüm tuğla duvar yüzeylerine Caporol Firması’nın karkas
elemanlar için ürettiği emprenye malzemesi Disboksan 451 fırça ile üç kat sürülmüştür.
Bilindiği kadarı ile, Güzelbahçe Güneşevi trombe duvarları aşağıdaki özellikleri ile hem literatürdeki
hem de yazar tarafından ziyaret edilmiş olan gerek yurtiçi gerek yurtdışı örneklerinden farklıdır.
Birinci fark, trombe duvarların cam yüzeyi alüminyum sürme doğramalar yardımı ile açılabilir olmasıdır.
Böylece ısıtma sezonu dışında istenmeyen / gerekmeyen ısıtma engellenmektedir. Cam yüzeyin açılır
olmasının diğer yararı da camların iç yüzeylerinin silinebilmesine olanak vererek duvarın verim
kaybına uğramasını önlemesidir.
İkinci fark, duvarların yan kenarlarına çepeçevre ısı yalıtım plağı konulmuş olmasıdır. Böylece 4,5 m²
yüzeyli her bir trombe duvarda 1,6 m² yüzeyli bir ısı köprüsü yok edilmiş olmaktadır. İkinci bir verim
artışı da bu yolla sağlanmaktadır. Yalıtım plağı olarak Heraklite seçilmiştir. Plağın her iki yüzeyindeki
çimento bazlı karışım, duvarın kendisini taşıyan betonarme çerçeve ile daha iyi bağlanmasını
sağlamaktadır. Bu bağlantı ayrıca Ø20 L=400 mm boyutlu demir ankraj elemanları ile
kuvvetlendirilmiştir. Ankraj elemanlarının oluşturacağı ısı köprüleri elemanın tuğla duvar içinde kalan
bölümünün üzerine geçirilen hortumun içerisine poliüretan köpük sıkılarak en aza indirilmeye
çalışılmıştır.
Güzelbahçe Güneşevi’nin kış aylarındaki performansını, beş yıllık ısıtma sezonu ortalaması olan 150
litre mazot/ısıtma sezonu değeri en iyi şekilde anlatmaktadır. Çok az sayıda yapılabilen ölçümlerden
21 Aralık saat 21:00’de yaşama mekanındaki sıcaklık 18,8 °C, nem %65 ‘tir.Yapının bu
performansında etkili olan 19,20 21 Aralık 2000 günlerindeki meteorolojik değerler aşağıdadır. Anılan
günlerde ısıtma amaçlı yabancı enerji de kullanılmamıştır.

5.PASİF GÜNEŞ ENERJİSİ YARDIMI İLE SERİNLETME
Murat Reis Kültür Merkezi Binası’nda edinilen deneyimden yararlanılarak Güzelbahçe Güneşevi iç
mekanlarında yaz ayları içın yapay yolla doğala yakın / benzer bir hava hareketi oluşturulmuştur.
Bodrum kattan başlayıp çatının en üst kattaki mahyasının 0.50 m üstünde biten 0.45 m x 0.65 m
enkesit alanlı, 10.80 m uzunluğunda bir hava bacası merdiven evine bitişik inşa edilmiştir. Bodrum
katın içinde ve her katın merdiven sahanlığında olmak üzere toplam dört adet 0.35 m x 0.80 m boyutlu
kapaklı menfez aracılığı ile sürme kapıları yarı kapalı konumdaki camevler ve Trombe duvarlar
arasında doğal bir hava hareketi oluşturulmaktadır. Bu hava hareketi, baca içindeki ısının ve basıncın
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Trombe duvar veya camev içindeki ısı ve basınçtan farklı olması nedeniyle gerçekleşmektedir. Bina
içindeki fazla nem de bu yolla azaltılmaktadır. Rüzgar tutucu baca/hava bacası ayrıca kirli çamaşır
şutu olarak ta kullanılmaktadır.
3 Temmuz 2000, saat 14:00’te dış hava kuru termometre sıcaklığı 34°C, rüzgar batıdan 4.1m/sn hızda
ve nem %35 olarak ölçüldüğünde bina içinde yaşama mekanındaki 1.50 m yükseklikte hava sıcaklığı
28°C, hava hareketi hızı hava bacasından yarı kapalı konumdaki yaşama mekanının camev yönüne
doğru 1.8m/sn ve nem %45 olarak ölçüldü.

Şekil 1. Güzelbahçe Güneşevi Güneydoğu Görünüşü.

Şekil 2. Zemin Kat Planı.
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Şekil 3. 1. Kat Planı.

Şekil 4. Seralar.
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Şekil 6. Trombe Duvar Dışarıdan Görünüş.

Şekil 7. Trombe Duvar İçeriden Görünüş.
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Şekil 8. Rüzgar Bacasının Çıkış Kapakları Ve Çamaşır Şutu.

Şekil 9. Beş Yıllık Kullanımdan Sonraki Kalorifer Bacasının Fotoğrafı.
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Tablo 1. Pasif Sistemli (PS) ve Pasif Sistemsiz (PS’siz) Yapının “U” Değerleri.

Tablo 2. İklim Verileri, Pasif Sisteme İlişkin Büyüklükler, Enerji İhtiyaci ve Tasarruf Miktarı.
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SONUÇ
Yapısal özellikleri ve bulunduğu iklim tarif edilen Güzelbahçe Güneşevi’nde 154 günlük bir ısıtma
sezonunda yapılan 12550 kWh lık enerji tasarrufu, sera ve Trombe duvarların düşey cam yüzeylerinin
toplam 75 m2’lik alanına bölündüğünde, 1 m2 düşey kolektör yüzeyinden 167 kWh / m2 / sezon enerji
elde edildiği beş yıllık gözlem sonucunda anlaşılmıştır.
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YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİNDE KONUT
TASARIMININ ÖNEMİ
İlknur ERLALELİTEPE
Gülden GÖKÇEN
Tuğçe KAZANASMAZ

ÖZET
Konut üretimi, nüfus artışı ve kaliteli yaşam alanlarının tasarlanması gerekli nedenleriyle önemini
korumaktadır. Günümüzde inşaat ve endüstri sektörlerindeki ilerlemeler ile konutların konfor
koşullarının yüksek seviyede olması için gerekli teknolojik gelişmeler, konutlarda enerji tüketimini
arttırmıştır. Binalarda enerji tüketiminin azaltılması çalışmalarıyla birlikte kendi enerjisini kendisi
üreten, çevreye olumsuz etkilerin en aza indirildiği bina yapımı ve işletmesine ilişkin çalışmalar
sonucunda yeşil bina kavramı ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak, yapıların çevresel etkilerinin objektif
ve somut olarak ortaya konmasında yeşil bina değerlendirme sistemleri ve sertifika programları yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece sürdürülebilir gelişme insan, çevre, ekonomi ve enerji bir
arada düşünülerek sağlanabilir. Yeşil binaların tasarımı, enerjinin daha az ve verimli kullanılmasını,
konfor koşullarının sağlanarak sağlıklı mekânlar oluşturulmasını ve sera gazı salımlarının azaltılmasını
kapsar. Konutların, yeşil bina ölçütlerine uygun tasarlanması, konutun insan hayatı ve sürdürülebilir
çevre için öneminin yeteri kadar algılanabilmesini sağlar. Bu bildiride, konutların tasarım ölçütleriyle
beraber yeşil bina sertifika sistemlerinde yeri incelenecek, konutların bu sertifika programlarında yer
alan değerlendirme ölçütleri açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Bina, Sertifika Sistemleri, Konut

ABSTRACT
Production of housing is an utmost concern due to increasing population and designing a qualified
habitat. Nowadays, due to the progression of construction and industry, energy consumption of
residential buildings increases to provide high level of comfort conditions. Green building concept
occurred with researches about reducing energy consumption of buildings and buildings which
produce their own energy, have few bad effects to environment. By this way, assessment systems of
green buildings commence to use commonly to show environmental effects of buildings perceptibly.
Thus sustainable development will be achieved by thinking human, environment, economy and energy
issues together. The process of green building design contains less and efficient energy usage,
healthy places created by providing comfort conditions and reduction of hazardous gas emission. To
design residential buildings according to green building criteria makes them to be perceived as an
important issue in human life and sustainable environment. In this presentation, criteria of housing
design and green building certificate systems were explained.
Key Words: Green Building, Certificate Systems, Residential Buildings
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1. GİRİŞ
Sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin, 20. Yüzyıldan itibaren görülen, çevre ve insan üzerindeki
olumsuz etkileri ile bina yapım süreci tekrar gözden geçirilmiş ve ekolojik mimari kavramı oluşmuştur.
Ekolojik mimari kavramının felsefesi enerjiyi daha az ve verimli kullanmak, insana ve doğaya saygılı
yaklaşmak, sağlıklı mekânlar yaratmak, dayanıklı ve doğaya saygılı malzeme seçmektir. Günümüzde
ise bu felsefenin çevre, ekonomi, sağlık ve üretkenlik faktörlerini binanın ömrü boyunca geleneksel
yapılara oranla daha fazla öne çıkarmak üzere inşa edilen ve sertifika almış yapılar yeşil bina olarak
adlandırılmaktadır. Yeşil binaların tasarım aşaması, kapsamlı bir tasarım yaklaşımı ile binaların
çevresel açıdan verimli olmasına imkân sağlar. Binaların çevreye ve bina kullanıcılarına olan olumsuz
etkisi azalır. Bina üretiminde ve sonrasında işletiminde ortaya çıkan sera gazı salımları en az seviyeye
indirilir. Yeşil binalar, sağlıklı bir iç mekânda olması gerekli konfor koşullarını, enerjiyi daha az ve
verimli kullanarak sağlar. Yeşil binalar; enerji etkindir, su tasarrufu sağlar; dayanıklı, zehirli olmayan,
geri dönüşümlü malzemeler kullanır ve iyi kalitede mekânlar içerir [1–3].
Sertifika sistemleri, binaların çevresel performansını değerlendirmek için ve sürdürülebilir gelişmeyi
bina tasarım ve yapım faaliyetleri ile bütünleştirmek için etkin bir kapsam sunar. Bu sistemler,
sürdürülebilir tasarımın öncelikleri ve hedeflerini geliştirerek ve sürdürülebilir tasarıma destek olacak
performans ölçütlerini belirleyerek bir tasarım aracı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda, çevresel
konuları tasarım, yapım ve işletim aşamaları boyunca düzenlediği ve yapılandırdığı için de bir yönetim
aracı olarak da kullanılabilirler. Günümüzde kullanımı yaygınlaşmaya başlayan, çeşitli sertifika
sistemleri, yeşil bina bilincini yaygınlaştırmak ve yeşil bina tasarım ölçütleri dikkate alınarak inşa
edilmiş bir yapının enerji performansını ve çevreye etkilerini somut ve objektif bir şekilde sunmak için
hazırlanmaktadır. Öncelikle, 90’lı yıllarda İngiltere’de BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method) [4] sertifika sisteminin oluşturulmasıyla başlayan bu süreç daha
sonra çeşitli ülkelerin iklim ve kaynaklarına göre çeşitli sertifika sistemlerinin üretilmesi ile devam
etmiştir. Uygulanabilirliği ve anlaşılabilirliği ile dünya genelinde hızla yayılan sertifika sistemleri
kullanıcı için yeterli konfor koşullarının sağlandığının ve enerjiden tasarruf edildiğinin kanıtı olmaktadır.
Ayrıca binanın ekonomik olarak da daha değerli hale gelmesinde yatırımcı için yol göstericidir. Dünya
genelinde yaygın olarak kullanılan sertifika sistemlerinin birçoğunda bina türleri arasında barınma,
korunma, dinlenme ve sosyal statü göstergesi olarak ayrı bir yere sahip olan konutların, diğer
binalardan farklı bir şekilde değerlendirildiği görülmektedir. Değerlendirme ölçütleri binanın yaşam
döngüsüne dayandırılır, böylece bina sahipleri ve kullanıcılar için uzun vadeli fayda sağlanabilir [2, 5].
Ülkemizde konut sayısı bina sayısı toplamının %60’ını oluşturmaktadır [6]. Nüfus artışı, kaliteli yaşam
ve barınma ihtiyacının yanısıra aynı zamanda diğer sektörlere göre pahalı hale gelmesi konutu bina
üretiminde önemli kılmaktadır. Bu sebeple gerek insan hayatındaki gerek ise ekonomik anlamda
önemi göz önüne alındığında konut işlevsellik, güvenlik ve verimlilik açısından yeterli teknik donanıma
sahip olmalıdır. Konutların insan hayatı ve sürdürülebilir çevre için öneminin yeteri kadar
algılanabilmesi için yeşil bina ölçütlerine uygun tasarlanması önemlidir. Bu çalışmada, yeşil bina
sertifika sistemlerinden LEED ve BREEAM konut bazında incelenerek Türkiye’deki konutlara
uygulanabilirliği tartışılacaktır.

2. LEED VE BREEAM SERTİFİKA SİSTEMLERİ
Çevre kirliliği, susuzluk, doğal kaynakların hızla tükenmesi; enerji tüketimi, çevre korunumu ve inşaat
sektörünün izlediği süreci günümüzde önemli hale getirmiştir. Bina yapım sürecinin çevreye ve insana
etkisinin sonuçlarının somut bir şekilde ortaya konması için 1990 yılında İngiltere’de ilk sertifika sistemi
olan BREEAM yayımlanmıştır. Bu sertifika sistemi, çeşitli ülkelerin kendi iklim ve doğa koşullarına göre
kendi standartlarını belirlemeleri ve yeni sertifika sistemleri üretmeleri için yol gösterici olmuştur.
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) [7] ise 1998 yılında Amerika’da kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde, LEED
ve BREEAM sertifika sistemleri, uluslararası alanda yapılan çalışmalar ile Dünya geneline hızla
yayılmaktadır. Tasarlanması düşünülen yeşil bir bina için hangi değerlendirme sisteminin seçileceği
kullanıcı, yatırımcı ve proje müellifinin birlikte alması gereken önemli bir karardır. Seçilecek sistem,
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uygulama, tasarım ve maliyet yönünden bir takımlar sorunlar yaratabilir. Doğru bir sertifika sistemi,
uygulama ve tasarımın iyi bir kalitede olmasını ve kullanıcılar için uygun ve sağlıklı bir iç ortam kalitesi
oluşturulmasını sağlar. Kullanıcılar için sağlıklı mekânlar tasarlanırken çevreye verilen zarar
azaltılabilir [7-8]. Sertifika sistemleri, binanın kullanım saatleri, büyüklüğü ve tipolojisi dikkate alınarak
farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. Doğru sertifika sisteminin seçilmesi kadar, hangi bina türüne hangi
özelleşmiş değerlendirme sisteminin uygulanacağının tespit edilmesi de önemlidir. Bina yapım
sayısında ve insan hayatında önemli yere sahip olan konutlar, özelleşmiş sertifika sistemleri ile ayrı bir
değerlendirme kategorisinde bulunan bina türüdür. Bu kapsamda, dünya genelinde kullanımı
yaygınlaşan BREEAM ve LEED sertifika sistemlerinde konutun yeri ve değerlendirme ölçütleri
irdelenecektir.
2.1. BREEAM - Eko Konut
Tablo 1. BREEAM sertifika sisteminde minimum standart ve aranan ölçütler [9].
Düzey
1(♦)
2(♦♦)
3(♦♦♦)
4(♦♦♦♦)
5(♦♦♦♦♦)
6(♦♦♦♦♦♦)
1(♦)
2(♦♦)
3(♦♦♦)
4(♦♦♦♦)
5(♦♦♦♦♦)
6(♦♦♦♦♦♦)

Kategori
Enerji/CO 2
Hedeflenen salım oranı
(Bina Standartları Yasası, 2006)

Su
Günde kişi başına düşen içilebilir
su tüketimi
(litre/kişi sayısı/gün)

Malzeme
Malzemenin çevresel etkisi
1(♦)

1(♦)

Yüzey Suyu

1(♦)

Atık
Arazi atığı
Yapı atığı

Minimum standart
%10
%18
%25
%44
%100
0 karbon konut (ısıtma, aydınlatma,
sıcak su ve diğer enerji kullanımı)
120 (l/k/g)
105 (l/k/g)
105 (l/k/g)
105 (l/k/g)
80 (l/k/g)
80 (l/k/g)
5 strüktür elemanından en az üçü
BRE Yeşil Rehber 2006’ daki
koşulları sağlamalıdır.

Çatı strüktürü

Dış duvarlar

Üst katlar

İç duvarlar

Pencere ve kapılar
yüzey suyunun arazinin binanın
yapımından önce arazideki su
miktarını aşmaması gerekmektedir.
Arazi atık yönetim planı
Her konut için atık depolama alanı

İngiltere Çevre Konseyi tarafından 1990 yılında binaların çevresel ve enerji performanslarının
değerlendirilmesi için doğru ölçütleri belirlemek amacı ile ilk sertifika sistemi olan BREEAM (Building
Research Establishment Environmental Assessment Method) oluşturulmuştur. İngiltere koşulları
düşünülerek geliştirilen bu sistemin, BREEAM International, BREEAM Europe, BREEAM Gulf gibi
farklı versiyonları da kullanılmaya başlanmış ve tüm dünya geneline yayılması sağlanmıştır. Sistem,
farklı tipolojilerdeki binaları, çeşitli kategoriler ve puanlama sistemi ile değerlendirmektedir. Konut
sektörü için “BREEAM-Eko Konut (EcoHomes)” [9] değerlendirme yöntemi oluşturulmuş, 2007 yılında
ise bu yöntem “Sürdürülebilir Konut Kanunu (Code for Sustainable Homes)” adını alarak
yasalaşmıştır. Bu kanun, konutları sağlık ve refah, enerji ve CO 2 , su, malzeme, yüzey suyu, atık,
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kirlilik, ekoloji ve binanın yönetimi ölçütleri üzerinden değerlendirmektedir. Kanunda belirtilen
performans ölçütleri, 1 ile 6 yıldız arasında puanlandırılarak değerlendirme yapılmaktadır. Tablo 1’de
Breeam sertifika sisteminde minimum standart ve aranan ölçütler görülmektedir. Buna göre 1 yıldız
geçer, 6 yıldız ise en yüksek derece olarak adlandırılmaktadır. Elde edilen sertifika geçer, iyi, çok iyi,
mükemmel ve olağanüstü olarak derecelendirilmektedir. İncelenen konutun, su ve enerji performansı
kategorilerinde her derece için ayrı bir minimum standardı sağlaması gerekirken, malzeme, yüzey
suyu ve atık kategorilerinde minimum standart olarak geçer derecesini sağlaması yeterli olarak
görülmektedir. Diğer dört ölçütte ise minimum standart aranmamaktadır. Sonuç olarak sistemde
minimum standartları sağlaması gereken ve ek puan sağlayan ölçütler yer almaktadır. Bu sertifikasyon
sistemi ülkeye, bölgeye ve projeye uygun farklı kurallar getirmekle beraber bu kurallar tasarımcı ile
beraber belirlenmekte ve projeye adaptasyonu zorlaşabilmektedir [8, 9].
2.2. LEED-Konut (LEED-H)
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC)
tarafından 1998 yılında inşaat sektöründe binaların tasarımında, yapımı sırasında uygulanan
yöntemde ve malzemede sürdürülebilirlik ve doğaya en az zarar veren bina standartlarını belirlemek
ve kontrol etmek amacı ile geliştirilmiştir. Sistemin ekonomik faydaları dışında insan için sağlık,
güvenlik ve konfor, toplumsal yapı için kanalizasyon, trafik ve alt yapıya getirdiği avantajlar ve
konutların sigorta değerlerinin daha düşük hesaplanması kullanıcıların bu binaları tercih etmesine
sebep olmaktadır [10]. LEED’in uygulanması Amerika’nın bazı eyaletlerinde zorunlu olmakta, zorunlu
olmayan yerlerde uygulandığında ise teşvik ve vergi indirimi yapılmaktadır. BREEAM sertifika
sisteminde olduğu gibi proje tipine ve kullanım şekline göre uyarlanmış farklı LEED sertifikaları
bulunmaktadır. Konutlar, LEED-Konut (LEED for Homes, LEED-H) [11] sertifika sistemi ile 8 ayrı
kategoride değerlendirilmektedir. Konut değerlendirmesine özgü önerilen ölçütler, tasarım süreci ve
yaratıcılık, lokasyon, sürdürülebilir alanlar, suyun verimli kullanılması, enerji ve atmosfer, malzeme ve
kaynaklar, iç mekân hava kalitesi, eğitim ve farkındalıktır. Bu kategorilerden elde edilen puanlara göre,
konutlar, 130 puan üzerinden değerlendirilmektedir. 45-59 puan alan konutlar sertifikalı, 60-74 puan
alanlar gümüş, 75-89 puan alanlar altın ve 90-128 puan alanlar da platin olarak derecelendirilmektedir.
LEED-H sisteminde tasarım süreci ve yaratıcılık 9 puan, lokasyon 10, sürdürülebilir alan 21, su
verimliliği 15, enerji ve atmosfer 38, malzeme ve kaynaklar 14, iç mekân kalitesi 20, eğitim ve
farkındalık ise 3 puan üzerinden değerlendirilmekte ve bu performans ölçütlerinin alt ölçütleri
bulunmaktadır [9]. Konut kategorisini (LEED-H) en çok tercih edilen yeni binalar kategorisi (LEED for
New Construction, LEED-NC) [12] ile karşılaştırdığımızda ölçütlerin yüzdelik olarak ağırlılığının
faklılaştığı görülmektedir. Tablo 2’de, LEED-H ile su verimliliğinin, enerji ve atmosfer ölçütlerinin
öneminin arttığı, lokasyon, eğitim ve farkındalık gibi farklı ölçütlerin ortaya çıktığı ve konutlar için
değerlendirildiği anlaşılmaktadır.
Tablo 2. LEED -H ve LEED-NC kategorilerinin ölçütlerinin karşılaştırması [11,13].

9

LEED-H sertifika
sistemindeki ağırlıkları
(%)
7

LEED-NCsertifika
sistemindeki ağırlıkları
(%)
7

Lokasyon

10

8

-

Sürdürülebilir alanlar

21

16

20

Suyun verimli kullanılması

15

12

7

Enerji ve atmosfer

38

29

25

Malzeme ve kaynaklar

14

11

19

İç mekan hava kalitesi

20

15

22

Eğitim ve farkındalık

3

2

-

LEED ölçütleri

LEED-H
puanları

Tasarım süreci ve yaratıcılık
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3. DÜNYADAN KONUT ÖRNEKLERİ
Dünya üzerinde yapılmış yeşil konutlardan biri olan Altın LEED sertifikalı Idea House, Amerika’nın
Carolina eyaletinde, bir ailenin yaşayabileceği örnek bir yeşil konut modeli teşkil etmesi için Southern
Living isimli bir dergi tarafından inşa ettirilmiş bir yapıdır (Şekil1). Yaklaşık 20 milyon okuyucusuna
ulaştığı düşünülen bu konutu, ilk açıldığında 15.000 kişi ziyaret etmiştir. 287 m2’lik bu çiftlik evi ile
okuyucular sağlıklı, konforlu yeşil bir binanın avantajlarını görmekle beraber LEED sertifikası hakkında
bilgi edinmişlerdir. Konutun konumlandığı arazideki erozyonu önlemek için saman balyaları kullanılmış
ve yağmur hendekleri açılmıştır. Çevre düzenlemesinde, binanın yer aldığı bölgeye ait ve diğer
bitkilere göre %80 daha az sulama gerektiren bitkiler kullanılmıştır. Çatıda ise yağmurun akışını kesen
ve toplayan sistem hem yalıtım sağlarken hem de tuvaletlerde kullanılmak üzere gri su sağlamaktadır.
Su verimliliğini sağlamak üzere yapılan bu uygulamalar sertifika sisteminde bu ölçütten 15 üzerinden
10 puan almasını sağlamıştır. Enerji ve atmosfer kriterinden 38 puan üzerinden 21 puan almasının
nedenleri; binanın sıcak suyunun ve ısıtmasının güneş kollektörlerinden sağlanması, güneş pilleri ile
elde edilen elektriğin fazlasının yerel elektrik şirketine satılması ve ısıtma-soğutma sistemlerinin
zonlandırılarak mekanlar için harcanacak enerjinin azaltılmasıdır. Çevreye bırakılan atığın az olması
için binanın duvarları fabrikada paneller halinde hazırlanmış ve kullanıcıların sağlığı için az uçucu
organik boya kullanılmıştır. Havalandırma için ise taze havayı filtreleyen mekanik havalandırma
sistemi kullanılmıştır. İç mekan konforunu sağlamaya yönelik yapılan malzeme ve ısıtma,
havalandırma seçimi konutun 21 puan üzerinden 16 puan kazanmasına sebep olmuştur. Sonuç olarak
bu konut enerjiyi geleneksel bir konuta göre %43 daha verimli kullanırken sulama için %80 daha az su
kullanmaktadır. İnşaat atıklarının %50’si ise arazi doldurmada kullanılmıştır [14].

Şekil 1. Idea House Projesinin Görünüşleri [13].
LEED sertifikalı bir diğer konut projesi ise Amerika’nın California eyaletinde yer alan Vista Dunes
konutlarıdır (Şekil 2). 80 konuttan oluşan bu projenin amacı kullanıcıların ihtiyacını karşılayabilen aynı
zamanda su ve enerji tasarufunda örnek olacak bir proje olmasıdır. Konutların 1,2 ve 3 odalı olarak
tasarlanması %30-50’sini orta gelirli ailelerin kullanmasına imkan vermektedir. Sakin bir yaya yolu
üzerinde kurulan bu toplu konut projesinin çevresinde kullanıcıların sosyal ve sportif aktiviteleri için
alanlar tasarlanmıştır. Site yakınında bir otobüs durağı ile site içerisinde bisiklet kullanımı için yollar ve
bisiklet parkı tasarlanmıştır. Bu uygulamalar konut projesinin lokasyon ölçütünden 10 üzerinden 9,
sürdürülebilir alanlar kriterinden ise 21 üzerinden 17 puan almasını sağlamıştır. Çevre
düzenlemesinde kuraklığa dayanıklı az sulama ihtiyacı duyulan bitkiler kullanılmıştır. Yüzeylerden
süzülen yağmur suları göletlerde toplanarak sudan tasarruf edilmektedir. Konut içinde de su tasarruf
cihazları ile %25-30 arası tasarruf edilmektedir. Böylelikle konut LEED sertifika sisteminin su verimliliği
ölçütünden 15 puan üzerinden 9 puan almıştır. Konutların birbirine gölge sağlayacak şekilde
yerleştirmesi ile soğutma için harcanacak enerji azaltılmaktadır. Arazide ve konutlarda kullanılan
malzemelerin renkleri çöl ikliminin sıcak etkisini önleyecek şekilde seçilmiştir. Aynı zamanda bu
malzemeler yapım aşamasında ortaya çıkacak atık miktarını azaltma için geri dönüştürülebilir
malzemelerden seçilerek önceden hazırlanarak inşaa alanına getirilmiştir. Soğutma yükünü azaltmaya
yönelik konut yüzeylerinde kafesler ve bitkiler tasarlanmış, çatı ve kaldırımlarda ise ısıyı geri yansıtıcı
malzemeler kullanılmıştır. Bina içerisinde ise gün ışığı ve havalandırma konusunda yardımcı eleman
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olarak rüzgar bacası tasarlanmıştır. Her konutun çatısında enerji üretimine katkı sağlayan 16
fotovoltaik panel yer almaktadır ve bu paneller bina için gerekli olan elektriğin %70’ini üretmektedirler.
Enerji tasarrufuna yönelik bu uygulamalar 38 puan üzerinden 18 puan toplamasına yardımcı olurken
malzeme seçimindeki özen 14 puan üzerinden 10 puan almasını sağlamıştır [15].

Şekil 2. Vista Dunes Projesinde Çevre Düzenlemesi ve Konutların Konumu [15].

4. LEED VE BREEAM SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
LEED ve BREEAM sertifika sistemleri, temelde aynı düşünceyle ortaya çıkmalarına rağmen farklı
ülkelerde geliştirilmiş olmaları sebebiyle farklı ölçütler kullanmaktadırlar. Örnek olarak BREEAM
sertifika sisteminin bol yağış alan ve yeşil alanı diğer bölgelere göre daha fazla yer kapladığı
İngiltere’de ortaya çıkması sebebi ile yeşil alan ve su tasarruflu peyzaj kullanımına dikkat çekmediği,
Amerika’da yayımlanan LEED sertifika sisteminde ise NO x ve CO 2 salımlarının azaltılmasına yönelik
bir çalışma olmadığı görülmektedir [8]. Tablo 1 ve 2’deki değerlendirme ölçütleri birlikte incelendiğinde,
LEED sertifika sisteminin sürdürülebilir alanlar (21 puan), enerji ve atmosfer (38 puan) ve iç ortam
kalitesi (20 puan) ölçütleri ile kullanıcıların konfor ve sağlığına önem verdiği, BREEAM sertifika
sisteminin ise, enerji ve atmosfer, ekoloji, atık, kirlilik, yüzey suyu ölçütler ile binanın çevre üzerindeki
kötü etkisini en aza indirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde hazırlanan sertifika sistemlerinde kullanılan ölçütlerin, gelişmekte olan ülkelerde
farklılık göstermesi ve puanlama sistemindeki ağırlıkların değişmesi kaçınılmazdır. Bu değerlendirme
sistemlerinin ölçütleri, uygulanacağı ülkede geçerli olan standartlar ile karşılaştırıldığında, eğer
standart değerler, ölçütün tariflediği minimum değerlerden daha uygun ise standart uygulanmaktadır.
Her ülkenin de kendi koşullarına özgü standartları mevcuttur. Bu bakımdan, farklı ülke ve bölgelerde,
sertifika sistemlerinin uygulanabilirliği esnek olmaktadır. Ancak BREEAM gibi Türkiye için yeni bir
sertifika sisteminin oluşumunda temel alınan standartlar ile ülkemizde uygulanan standartlar henüz
karşılaştırılmamıştır. LEED ve BREEAM’in, ASHRAE 90.1 [16] gibi uluslararası bir standarda
gönderme yapması nedeniyle, bu standardın Türkiye’de kullanımının yaygın ve bilinir olması
gerekmektedir. Bu konu hakkında bilgi sahibi kişi sayısı az olduğu için Türkiye’deki uygulamalarda
zorluklar yaşanacağı düşünülmektedir [8].
Türkiye’de enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması, çevrenin
korunması ve enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması için Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 Mayıs 2007 tarihinde Enerji Verimliliği Yasası ve sonrasında
Bayındırlık Bakanlığı’nın 5 Aralık 2008 tarihli Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yayımlanmıştır
[17-18]. Bu yönetmelikte binalar, enerji performansı açısından mimari, proje tasarımı ve mimari
uygulamaları, ısı yalıtımı, asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık, ısıtma ve soğutma sistemlerinin
tasarımı ve uygulaması, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, sıhhi
sıcak su hazırlama ve dağıtım sistemleri, otomatik kontrol, elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri,
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yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, ısı pompası ve kojenerasyon sistemleri, işletme, periyodik
bakım ve denetimi ve yıllık enerji ihtiyacı gibi konular dikkate alınarak değerlendirilecektir. Bu amaçla,
ulusal hesaplama yöntemi geliştirilmekte ve buna göre binaların enerji tüketimi, CO 2 salım miktarı ve
bunların derecelendirilmesi söz konusudur. Konutlar, bu yönetmelikte yer alan ölçütlerden bazıları
dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Örneğin, BREEAM, Enerji ve CO 2 kategorisinde, 0 karbon
salımı olan konutlar 6 yıldız almakta, yakıt ve enerjinin %10’undan tasarruf eden konutlar 1 yıldız, %
18 tasarruf edenler ise 2 yıldız, %25 tasarruf edenler 3 yıldız, %44 tasarruf edenler ise 4 yıldız
almaktadır. Son olarak da enerjiden % 100 tasarruf edenler 5 yıldızla en iyi düzeye erişmektedir.
Yönetmelik kapsamında, CO 2 salım miktarına göre binalar, A ‘dan G’ ye kadarki bir referans
aralığında, kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketimine göre de, benzer şekilde, A ile G
arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılır. BREEAM, malzemenin çevreye olan etkisini
kategori olarak ele almakta; ancak yönetmelik, malzemenin sadece ısı iletim özelliğini enerji tüketimini
hesaplamak için kullanmaktadır. BREEAM ve LEED için yukarıda bahsedilen ölçütlerin her biri ayrı
ayrı puanlanarak değerlendirilmekte; yönetmelik kapsamındaki konular için genel olarak standartlara
uyulması zorunlu kılınmaktadır. Örneğin, yönetmeliğe göre, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
tasarımında TS 3419 standardına uyulur; havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin %50 verimliliğe
sahip olması zorunludur. Ayrıca, bina projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına ve
uygulanmasına ilişkin hesaplama metotlarına, standartlara, yöntemlere ve asgari performans
ölçütlerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar. Örneğin, mimari uygulamalar için “Binaların ve iç mekânların
yönlendirilmesinde, güneş, rüzgâr, nem, yağmur, kar ve benzeri meteorolojik veriler dikkate alınarak
oluşturulan mimari çözümler aracılığı ile istenmeyen ısı kazanç ve kayıpları asgari düzeyde tutulur”,
denilmekte ama herhangi bir yön, ısı kazancı veya kaybı açısından sayısal olarak
değerlendirilmemekte, öneride bulunulmamaktadır.
Konutlar için hazırlanan sertifika sistemleri incelendiğinde, binanın konumu, yerel malzeme temini ve
kalitesi, su ve enerji verimliliği, iç ortam kalitesi gibi konulara da önem verildiği görülmektedir.
Ülkemizdeki bina sayısının %60’ını oluşturan konutların tasarımı ve inşası da inşaat sektöründe
önemini sürdürmektedir [6]. LEED ve BREEAM gibi sertifika sistemleri, ülkemizde yayımlanan
yönetmelik dikkate alınarak incelenmeli ve ülkemiz koşullarına uyarlanmalıdır. Böylece, ülkemizdeki
konutlar için, çevreye ve insan sağlığına yönelik daha duyarlı çözümler üretilebileceği ve enerji
tasarrufu sağlanmasına yönelik de çeşitli önlemler alınabileceği düşünülmektedir. Sertifika
sistemlerinin Türkiye’deki konutlara uygulamasında dikkat edilebilecek ve puanlama sisteminde
ağırlığı farklılaşması gereken ölçütler bulunmaktadır. Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi
ülkemizdeki problemlerden biri yeşil bina konusundaki eğitimsizliktir. İncelenen sertifika sistemlerinde
kendi ülkelerinde oluşturulan bilinç ve eğitim ile bu ölçütün ağırlığı diğer ölçütlere göre daha azdır. Bu
ölçütün, değerlendirme yüzdesi olarak ağırlığının ülkemizde diğer ülkelere göre daha fazla olması
önerilir. BREEAM, malzeme kategorisinde, çatı, dış duvarlar, üst katlar, iç duvarlar, pencere ve kapılar
gibi yapı elemanlarından en az üçü için koşulları göstermekte ve malzemenin çevresel etkisine dikkat
edilmektedir [9]. LEED’te de malzeme ve kaynaklar kategorisi, konutlar için %11 ağırlığında
önemlidir[11]. Ülkemizde de yerel malzeme yerine çevreye zararlı aynı türden malzeme kullanımının
önüne geçilmesi için malzeme kullanımına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, değerlendirme sisteminde
adı geçen malzeme kategorisinin yüzde olarak ağırlığının fazla olması önerilir. İç mekan hava kalitesi,
LEED-H’de % 15 ağırlığında önemlidir [11]. Ülkemizdeki binalarda kullanılan malzemelerin seçiminde,
insan ve yapı sağlığı ve yapı ürünlerinin etkileşimi konusunu içeren yapı biyolojisi dikkate alınmalıdır.
Yapı iç havasının kirlenmesi, malzemeden (yapı ürünü) kaynaklanabilir. İç ortama yayılabilecek insan
sağlığını olumsuz etkileyen malzeme kaynaklı zararlı gazların (karbon monoksit, nitrojen oksitleri,
sülfür, uçucu organik bileşikler-formaldehit gibi, ve radon, ozon gibi gazlar) salımına engel olunabilir
[19]. Bunun yerine doğal ve insan sağlığını bozmayan ekolojik malzeme kullanımı teşvik edilebilir.
Bunun da iç mekan kalitesinin iyileşmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. LEED’te de bahsedilen
sürdürülebilir alanlar kategorisine ülkemizde de dikkat çekilmeli ve ağırlıklı olarak değerlendirmeye
alınmalıdır. Böylece, ülkemizde çevre düzenlemesi (oyun alanları, yeşil alanlar, bisiklet yolu ve park
yerleri v.b.) ve sürdürülebilir bina ve çevre tasarımına verilecek önem ile daha sağlıklı yaşam alanları
yaratılabilir.
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SONUÇ
Sürdürülebilir bir gelecek için dikkat edilmesi gerekenlerden biri de bina tasarım, yapım ve işletim
sürecidir. Bu sebeple yapı endüstrisinde yer alan yatırımcı, tasarımcı, malzeme ve hizmet üreten tüm
kuruluşlar ile beraber kullanıcıların da gerekli bilinci edinmesi ve çalışmaların bu bilinçle devam etmesi
gerekmektedir. Gelişmiş ülkeler tarafından geliştirilen yeşil bina değerlendirme sistemleri yapıların
sadece insan sağlığı ve doğaya verilen önemi değil aynı zamanda bina yapım, tasarım sürecinin de
tekrar gözden geçirilmesini sağlamıştır. İnsan hayatında önemli yere sahip olan, farklı kullanım saatleri
ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı tipolojide tasarlanan konutlar tüm Dünya’da yaygın olarak kullanılan
ve bu çalışmada bahsedilen LEED ve BREEAM sertifika sistemlerinde ayrı bir kategoride
değerlendirilmektedir. Ancak bu sistemlerin geliştirildiği ülkeler dışında uygulandığında karşılaşılan
yerel iklim koşullarına uygun ölçütlerinin olmayışı, yasal işleyişle uyuşmaması, bazı ölçütlerin diğer
ülkelerdeki kullanıcıların sosyal hayatlarına uygun olamyışı gibi bir takım sorunlar ülkemizdeki
konutlarda uygulandığında da ortaya çıkabilir. Bu sebeple, ülkemizdeki standartlar ve ihtiyaçlar
doğrultusunda farklı puanlama sistemi uygulanabilir, Türkiye marketine, iklimine, sosyal koşullara,
devlet işleyişine özgü değerlendirme ölçütleri eklenebilir veya Türkiye’de kabul görebilir yeni bir sistem
geliştirilebilir.
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Çağla Pınar UTKUTUĞ

ÖZET
Sanayi devrimi ile birlikte kitlesel üretimin ortaya çıkışı, bir taraftan insan hayatını kolaylaştırırken,
diğer taraftan sınırlı kaynakların üzerinde yarattığı baskı sonucu çevresel kirliliğe ve tahribata neden
olmuştur. Yaklaşık son kırk yıldır bu alanda çaba gösterenler, hükümetleri ve işletmeleri bu sorunun
çözüm yollarını aramaya yönlendirmekte ve zorlamaktadır. Bu alanda son yıllarda yürütülen çalışmalar
ve araştırmalar, çevreyle dost teknoloji ve süreçlerin geliştirilmesi, yeşil ürünlerin üretilmesi
bağlamında katkı sağlasa da, bu önleyici faaliyetler yeterli düzeyde değildir. Çevre kirliliğinin
önlenmesini ve kaynakların sürdürülebilirliğini işletmeler açısından düşündüğümüzde, kullanılan yeşil
teknoloji ve üretilen yeşil ürünler kadar, bu talebin oluşturulması, ürünlerin endüstriyel pazarlara ve
tüketici pazarlarına ulaştırılması da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yeşil pazarlama, yeşil
ürünlerin tasarlanmasından üretilmesine, fiyatlandırılmasına, dağıtılmasına ve tutundurulmasına dek
uzanan bir süreç olarak ortaya çıkmakta, daha sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal bilgilendirme ve
bilinçlendirme rolü de giderek önem kazanmaktadır.
Bu bildiride, yeşil pazarlama ile yeşil üretim kavramlarının birbirini tamamlayıcı ve destekleyici ilişkisini
ortaya koymak amacıyla, yeşil tutundurma stratejileri ve inşaat sektörüne uygulanabilirliği ele
alınmaktadır. Önerilen stratejiler, konutlar gibi kullanıcısı nihai tüketici olan yapılara uygun olarak
saptanmıştır. Bu önerilerin amacı, yeşil binaların planlama, üretim ve işletim süreçleri boyunca,
mimarların, mühendislerin, müteahhitlerin, hissedarların ve pazarlamacıların çevresel sorunlara daha
yaratıcı ve bilinçli çözümler üretebilmesi için sinerji yaratılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Yeşil Tutundurma Stratejileri, Yeşil Binalar, Akıllı Yeşil Binalar

ABSTRACT
The emergence of mass production accompanied by the industrial revolution, has not only simplified
the human life, but also has created pressure on limited resources causing environmental destruction
and pollution. Activists have led and forced governments and companies to search solutions about this
problem for nearly last forty years. Though recent studies and researches in this field contribute to the
development of environmentally friend technologies, processes and products; these preemptive
activities are still not sufficient. When we think about the prevention of environmental pollution and
sustainability of resources within the context of businesses, creation of demand, delivery of green
technologies and products to industrial markets and consumer markets will be as important as the
development of green technologies and products. From this perspective, green marketing arises as a
process that extended to planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of
green products. As a consequence, the role of green marketing strategies on building up the social
awareness and conscious for a more sustainable future gain an increasing importance.
In this paper, green promotion strategies and its applicability in building sector is discussed to bring up
complementary and supportive relationship between green production and green marketing. Proposed
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strategies are settled for green buildings such as residential buildings users whose are the ultimate
consumers. The aim of the proposed strategies is to create the synergy required during the processes
of planning, production and operation of green buildings for the development of more innovative and
conscious solutions to environmental problems by architects, engineers, building contractors,
shareholders and marketers.
Key Words: Green Marketing, Green Promotion Strategies, Green Advertising, Green Buildings

1.GİRİŞ
İngiltere’de sanayi devriminin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan ve tüm Dünya’ya yayılan üretim
politikaları ve tüketim tutumları, ekolojik dengeyi bozmuştur. Özellikle sanayi gazları, zehirli atıklar
atmosferi, su kütlelerini ve kara kütlelerini ciddi boyutlarda kirletmektedir.
1970’lerde kullanılan çevreyi korumaya yönelik teknolojilerin veriminin düşük olması, 1980’lerde
işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışlarının daha da gelişmesine neden olmuştur. Ürünlerin çevreye
verdiği zararı en aza indirmeyi amaçlayan, ve bu amaç doğrultusunda üretim safhalarındaki atıkları
tekrar girdi olarak geri dönüştüren endüstriyel ekoloji yaklaşımı, daha çok benimsenmeye başlanmıştır
[1]. Bu çerçevede, seksenli yılların sonlarından itibaren özellikle Amerika ve Avrupa’da faaliyet
gösteren örgüt ve kuruluşlar oluşmuştur. En önemlilerinden biri sayılabilecek “United Nations
Environmental Programme Division of Technology Industry and Economics (UNEP DTIE)” ve “The
World Business Council of Sustainable Development (WBCSD)” 1996’da “ekolojik verimlilik” için
üretim aşamasından başlayarak, pazarlama süreci boyunca, ürün fonksiyonelliğinin arttırılması
gerekliliğini vurgulamıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar ise, çevre dostu teknolojilerin gelişmesine
yardımcı olmuş ve çevre dostu üretim ana fikri biraz daha ilerlemiştir.
Ancak, bu çevre dostu teknolojilerin kullanılmasıyla ortaya çıkan çevre dostu üretim, işletmelerin
sosyal sorumluluk görevlerini tam olarak yerine getirdiğini göstermemektedir. Bu bilincin işletmelerin
tüm işlevlerine aktarılması gerekmektedir. Bu anlayışın çevre dostu üretim yaklaşımı ile
bütünleştirilmesi çerçevesinde, Pazarlama literatüründe gittikçe önem kazanan yeşil pazarlama
kavramı ortaya çıkmıştır. İşletmeler yeşil üretim ve pazarlama faaliyetlerini birbiriyle uyumlu olarak
yürüttüğü takdirde, verimliliklerini ve etkinliklerini artıracaktır.

2.YEŞİL PAZARLAMA
Pazarlama, talebi ve tüketimi sürdürülemez seviyelerde teşvik edebilen rolü nedeniyle, çevreye ve
kaynaklara zarar veren en büyük tehdit olarak görülebilmektedir. Ancak, aynı zamanda geniş kitlelere
kısa zamanda ulaşabilmesi nedeniyle, sosyal ve çevresel sorunların üstesinden gelebilecek potansiyel
bir süreçtir. Pazarlama literatürüne 1980’lerde giren yeşil pazarlama, yeryüzünü kirletmeyen, doğal
kaynakların sürdürülebilirliğini amaçlayan, geri dönüştürülebilen veya korunabilen ürünler üretmek için,
hammadde seçimi ve kullanımı, üretim, ambalajlama, dağıtım, satış, tutundurma, kullanım ve hatta
kullanım sonrası atılma, elden çıkarma, geri kazanım gibi faaliyetlerin tümünü içermektedir [2]. Çoğu
kişi yeşil pazarlamayı çevresel özelliklerle ürünlerin reklamının yapılması veya özendirilmesi olarak
düşünmektedir. Geri dönüşümlü, ozonla dost gibi terimleri tüketiciler, yeşil pazarlama ile birebir
ilişkilendirmektedir. Bu terimler yeşil pazarlamanın iddiaları olmasına karşın, genel anlamda yeşil
pazarlama tüketim mallarına, endüstriyel ürünlere ve hatta hizmetlere uygulanabilen daha kapsamlı bir
konudur [3]. Örneğin, dünya çapında kendini “ekoturizm” tesisleri olarak adlandıran resortlar
bulunmaktadır. Bu tesisler kendilerini doğayı yaşamakta “uzman” olarak tanıtmakta veya çevresel
etkilerini en aza indirecek bir şekilde çalıştıklarını söylemektedir [3].
Yeşil pazarlama, var olan ürün ve üretim sistemlerinin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmaya
gayret eden ve daha az zarar veren mal ve hizmetleri özendiren pazarlama faaliyetleri olarak
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tanımlanmaktadır [4]. Dalrymple ve Parsons (1995) ise, “tüketici isteklerine bağlı olarak çevreyle dost
ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, pazara sunulması, satışı, kullanımı ve atığına ilişkin çevresel
risklerin toplamının minimize edilmesi ile karlılığı aynı anda sağlayabilecek yolların bulunması
yaklaşımı” olarak tanımlamaktadır [5]. Yeşil pazarlama genellikle, tükettikleri ürünlerin atıklarının geri
dönüştürülmesi için teşvik edilen “yeşil” tüketicilere satılan, “yeşil” ürünlerin üretilmesi şeklinde
gelişmektedir [6]. Ancak bu sınırlı yaklaşım, daha geniş bir kavram olan sürdürülebilirlik konusundan
uzaktır. Yeşil pazarlama daha bütünsel, sistematik bir bakış açısı gerektirmektedir. Ekonomik
verimlilikten çok, küresel çapta ekolojik sürdürülebilirliğe odaklı olmalıdır. Çünkü bir çeşit kaynak olan
doğanın da sınırları vardır [7].
Bu farklı bakış açıları ve uygulama yaklaşımlarının gösterdiği gibi yeşil pazarlama kavramı ortaya
çıktığı zamandan beri gelişmektedir. Bu gelişim başlıca üç evrede izlenmektedir. Bu evreler sırasıyla
“Ekolojik Pazarlama”, “Çevresel Yeşil Pazarlama” ve “Sürdürülebilir Yeşil Pazarlama”dır.
2.1. Yeşil Pazarlama Kavramında Evreler
Ekolojik pazarlama, Henion ve Kinnear tarafından 1976’da “çevresel sorunların nedenlerini
belirlemeye ve çevresel sorunlar için bir çare sağlamaya hizmet eden pazarlama faaliyetleri” olarak
tanımlanmıştır. Bu aşamada hava kirliliği, petrol rezervlerinin tükenmesi, petrol sızıntıları ve sentetik
tarım ilaçlarının ekolojik etkileri gibi belirli çevresel sorunlara dar anlamda odaklanılmaktadır. Çevresel
sorunlara neden olduğu düşünülen otomobil ve kimyasal tarım maddesi gibi önde gelen endüstriler ve
şirketler belirlenerek pazarlıklar yapılmıştır [4]. Bu gelişmelere rağmen, çok az sayıda tüketici ve şirket
tutumlarını değiştirmiştir. Bu gelişmelerin pazarlamayı ilgilendiren en önemli noktası toplumsal
pazarlama kavramıyla ilişkili olan çevresel düzenlemelerdir.
1980’lerin sonlarına doğru yeşil pazarlamanın ikinci evresi olan çevresel yeşil pazarlama ortaya
çıkmıştır. 1986’daki Chernobyl patlaması, ozon deliği gibi gelişmeler toplumsal tepkiyi artırmıştır. J.
Walter Thompson’ın 1990’da yaptığı bir araştırma, ABD tüketicilerinin %82’sinin daha yeşil ürünlere
%5 ek fiyat vermeye gönüllü olduğunu göstermiştir. Ayrıca, özellikle Avrupa’daki seçimlerde
seçmenlerin “yeşil” siyasi partilere artan bir desteği ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler sürdürebilirlik, temiz
teknoloji, yeşil tüketici, rekabetçi avantaj, eko-performans, çevresel kalite kavramlarını ortaya
çıkarmıştır. Bu evrede çevresel pazarlama petrol, kimyasal tarım ilaçları, otomobiller dışında
evlerimizde kullandığımız, temizlik malzemeleri, beyaz eşyalar, halılar ve kağıt gibi malları, hatta
turizm ve bankacılık gibi hizmetleri de içine almıştır. Bu dönemde daha küresel bir bakış açısı hâkim
olurken, eko-turizm, yeşil yatırım fonları gibi yeni pazarlar ve ürünler gelişmiştir. İşletmelerin çevreci
güçlü yanlarının ortaya çıkartılması ile konumlandırmaya ve tutundurmaya yönelik fırsatlar ortaya
çıkmış; çöp gazını veya atığı bertaraf edecek ambalajlama gelişmiştir. Bu amaç doğrultusunda,
işletmeler yeni ortaklıklar kurmuştur [4]. Ancak 1990’ların ikinci yarısına gelindiğinde, iyi bir çevresel
performans ile rekabet avantajının sağlanmasının ve sürdürülebilmesinin çoğunlukla zor olduğu
anlaşılmıştır [4].
Son on yılda ise yeşil pazarlamanın üçüncü evresi sayılabilecek sürdürülebilir yeşil pazarlama
evresine gelinmiştir. Sürdürülebilir yeşil pazarlama anlayışı içinde ürünlerin planlanmasında,
geliştirilmesinde tüketici ihtiyaçlarının karşılanması, örgütsel amaçlara ulaşılması ve bunların yanında
en önemlisi sürecin eko-sistemle uyumlu olması vurgulanmaktadır [8]. IBM, McDonalds gibi büyük
işletmeler tedarikçilerle pazarlık güçlerini (satın alma güçlerini), tedarikçilerinin ekoperformanslarını
güçlendirmeleri için kullanmıştır. Birçok endüstride teknolojiler ve üretim sistemleri daha az kirliliğe
neden olacak ve kaynakları daha iyi koruyacak şekilde iyileştirilmiştir. Ayrıca, hükümetler ve büyük
işletmeler tarafından sürdürülebilirliğin genel ilkeleri geniş kapsamda kabul edilmiştir. Bu ilkelerin
içerdiği önemli kavramlardan biri, şimdiki kaynakların geleceğe taşınabilmesidir. Endüstrileşmiş
ülkelerin, diğer ülkelere oranla daha az nüfusu olmasına rağmen; daha fazla elektrik tüketmesi ve
karbondioksit salımlarının daha yüksek olması, bu bağlamda adalet ve eşitlik algısını bozmaktadır.
Sürdürülebilirlik açısından bu konu da, eşitlik olarak ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak, pazarlamanın
temelinde olan istek ve ihtiyaç kavramları da, kişilerin ihtiyaçlarından çok isteklerinin teşvik edilmesi
kaynaklara zarar veren bir uygulama olarak ele alınmıştır [4].
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Bu gelişmeler ışığında sürdürülebilir yeşil pazarlama Peattie tarafından (1995), “tüketicilerin ve
toplumun ihtiyaçlarını karlı ve sürdürülebilir bir şekilde tanımlanması, öngörülmesi ve tatmin
edilmesinden sorumlu bütünsel yönetim süreci “ olarak tanımlanmıştır [9]. Fuller ise (1999) “tüketici
ihtiyaçlarını karşılayacak, örgütsel amaçlara ulaştıracak ve eko sistem ile uyumlu bir süreci sağlayan
ürünlerin planlanması, geliştirilmesinin uygulanması ve denetimi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve
dağıtılması süreci” olarak tanımlamıştır [8].
2.2. Yeşil Pazarlama Stratejileri
İşletmelerin çevresel konularla ilgili faaliyetleri, paydaşlarını yani hissedarlarını, çalışanlarını,
müşterilerini, tedarikçilerini, finansal kurumları, hükümeti, menfaat gruplarını, toplumu v.b. ilişkili
grupları yakından ilgilendirmektedir. Bu gruplar, işletmelerin çevreye yönelik tutumlarını denetlemek
için farklı yöntemler kullanabilmektedir. Örneğin hükümetler yeni kanunlar, düzenlemeler çıkartmak
yoluyla işletmeleri daha duyarlı olmaları için zorlayabilmektedir [10]. Buna örnek olarak Teksas
eyaletindeki Dallas şehrinde yürütülen çalışmalar verilebilir. Yapılan çalışmaları tanıtım amacıyla ise
2008 yılında, Dallas Şehri Toplum Bilgilendirme Ofisi, kısa metrajlı film çekmiştir. Tüketiciler toplumsal
sorumluluk taşıyan işletmelere karşı daha olumlu tepki verme eğilimi gösterebilmektedir [11]. Ottman
(1993), işletmelerin faaliyetlerini yeşilleştirmesi ile personelini geliştirebileceğini, işletme amaçlarını
tüm paydaşlara iletebileceğini, maliyet tasarrufu sağlayabileceğini belirtmiştir [12].
Yeşil pazarlama, örgütün tüm bölümleri ve faaliyetleri çapında bütünleştirilmesi gereken karmaşık bir
süreçtir. Doğru bir şekilde uygulandığında işletmelere uzun dönemli yararlar sağlayacaktır. Yeşil
pazarlama, örgütü birbirine bağlayan kültürel bir yapı parçası haline gelebilir ve işletmenin stratejik
yaklaşımına ve taktiksel uygulamalarına yansıyabilir. Bu sayede, sürdürülebilir rekabet avantajı elde
edilebilir. Örneğin, Toyota Japon hükümeti ile bir arada çalışarak, kişilerin bir otomobile sahip
olmaksızın, taşıma hizmeti satın alması üzerine bir program tasarlamıştır. Bu program içinde kişiler
otomobil satın almak yerine, kısa mesafede alışveriş noktalarına gidebilmekte kullanılan veya
geleneksel toplu taşıma ile birleştirilebilen elektronik bir otomobil filosuna giriş hakkı satın almaktadır
[13]. Bu uygulama ile Toyota, tüketicilerin taşıma ihtiyacını karşılarken, bireysel sahip olma ihtiyacını
ortadan kaldırmaya çabalamıştır. Buradaki amaç ulaşım ve araç kullanımı ile oluşan çevreye olumsuz
etkinin azaltılmasıdır.
Menon ve Menon (1997), yeşil pazarlama hareketlerinin işletmelerde stratejik, yarı-stratejik (quasistrategic) ve taktiksel olmak üzere üç düzeyde gelişebileceğinden bahsetmiştir. Stratejik düzeyde
yürütülen yeşil pazarlama faaliyetleri örgüt kültüründe önemli değişikliklere neden olurken, yarı
stratejik düzeyde yürütülen faaliyetler iş uygulamalarında görülmektedir. Örneğin, Avustralya kökenli
Carlovers işletmesi, tüm araba yıkama sürecini kapalı döngü, geri dönüşümlü su sistemi şeklinde
tasarlamıştır. Bu, stratejik düzeyde yürütülen bir faaliyettir ancak; bir işletmenin sadece su tasarrufuna
gitmesi yarı stratejik bir uygulamadır [13]. Taktiksel düzeyde yürütülen yeşil pazarlama faaliyetlerinde
ise, işlevsel faaliyetlerde bir kayma (shift) söz konusudur. Bu tür faaliyetlere, tüketicilerin daha
sağduyulu su tüketiminde bulunması için hazırlanmış tutundurma kampanyaları örnek olarak verilebilir
[13].
2.2.1. Yeşil Tüketicilerin Hedeflenmesi ve Konumlandırılması
Tüketici pazarlarının heterojen yapıya sahip olması, işletmeler için taleplerini öngörmekte belirsizlik
yaratmaktadır. Bunun yanında, tüketiciler çoğunlukla işletmeleri enerji tasarruflu ampuller gibi yeşil
ürün üretmeleri konusunda cesaretlendirse de, sadece bu neden doğrultusunda ürünleri satın alıp
almayacakları net değildir [13]. Alkibay’ın (2001) tüketicilerin yeşil ürünleri tercih etme durumlarını
incelediği araştırması da, bu belirsizliği desteklemektedir [2]. Dolayısıyla, bu özelliklere sahip
tüketicilerin hedeflenmesi de oldukça güç olmaktadır. Ancak, internet gibi gelişen yeni teknolojiler,
küresel düzeyde yeşil tüketici pazar bölümlerine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, Ecomall sitesi
(www,ecomall.com/biz/) çevre odaklı birçok işletmenin 68 farklı ürün kategorisini yeşil tüketicilere
tanıtmaktadır. Bu sitede yer alan işletmeler ise, kapsamlı küresel dağıtım ağı kurmaksızın
faaliyetlerine küresel olarak devam edebilmektedir [13]. Yapılan araştırmalar doğrultusunda,
tüketicilerin rekabet edebilecek şekilde fiyatlandırılmış ve diğerleri kadar iyi performans gösteren yeşil
ürünleri tercih edebilecekleri düşünülmektedir. Bu durum “yeşil” özellikleri, aslında iki benzer ürünü
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birbirinden farklılaştıran bir değer olarak ortaya koymaktadır. Bu farklılaştırma ise işletmelerin
ürünlerini konumlandırmalarında da kullanılabilir.
Bunun dışında işletmeler sadece yeşil ürünleri tüketen tüketicileri hedefleyebilirler [14]. Pazarlamacılar
bu amaç doğrultusunda, tüketicilerin çevresel kaygılarının değişik seviyelerine göre, pazarı farklı
bölümlere ayırabilirler. Örneğin, Roper araştırması (2002) ABD’deki tüketicileri buna bağlı olarak beş
gruba ayırmıştır. İlk grup Gerçek Mavi Yeşiller’dir (True Blue Greens) ve toplamın %9’unu
oluşturmaktadır. Bu tüketicilerin, güçlü çevresel değerleri bulunmaktadır ve olumlu değişime katkı
sağlamaya çalışmaktadır. İkinci grup Sahte Yeşiller (Greenback Greens) toplamın %6’sını
oluşturmaktadır ve gerçek mavi yeşillerden farklı olarak politik açıdan aktif değillerdir. Yine de çevreyle
dost ürünleri satın almaya isteklidir. Üçüncü grup Filizlenenler (Sprouts) toplamın %31’ini oluşturur ve
çevresel konulara teorik açıdan inanırlar ancak, çoğunlukla yeşil ürünler için ek fiyat ödemeye gönüllü
değillerdir. Dördüncü grup olan Şikâyetçiler (Grousers) toplamın %19’unu oluşturmaktadır ve çevresel
konularla ilgili bilgilendirilmemiş ve eğitilmemiş bir gruptur. Yeşil ürünlerin çok maliyetli ve performans
açısından zayıf olduğunu düşünürler. Son grup olan Temel Kahverengiler (Basic Browns) ise toplamın
%33’ünü oluşturmaktadır ve bu kişiler günü gününe yaşamayı tercih eder. Çevresel ve sosyal
konularla ilgilenmezler. Bu araştırmanın sonuçları ABD’deki %15 ile %46 arasındaki tüketicilerin yeşil
ürünlere açık olduğunu göstermektedir [15].
Tüm işletme faaliyetleri, ürünün pazardaki konumunu desteklemelidir; yoksa işletme yanıltılan
tüketiciler ve medya tarafından cezalandırılabilir. İşletmeler ürün bileşimlerini değiştirmeksizin, var olan
ürünlerini yeşil pazarlama çerçevesinde yeniden konumlandırabilmektedir [14]. Yeşil konumlandırma,
çoğu işletme tarafından taktiksel olarak kullanılmak suretiyle, bu şekilde suiistimal edilmektedir. Bu tür
bir kullanım işletmeye sınırlı bir fayda sağlasa bile, uzun vadede yetersiz kalacaktır. Özellikle,
işletmenin kontrolü dışında gelişen çevresel durumlar söz konusu olduğunda, yeşil konumlandırmaya
bağlı olarak faaliyetlerini değiştirmesi oldukça zordur. Örneğin, işletmenin kullandığı hammaddenin
ekolojik olarak tükenmesi veya nadirleşmesi, işletmenin bu hammaddeyi kendisinin üretmesi,
ikamesini kullanması veya ilgili ürünün üretimine son vermesini gerektirebilir. Bu gibi çözüm yollarına
başvurmaksızın, işletmenin belirlenmiş eko-değerinden sapma göstermesi, genellikle tüketicilerin
güvenini kaybetmeye ve olumsuz tanıtıma yol açmaktadır [13].
Tüm bu örneklere rağmen, her işletme için uygun tek bir yeşil pazarlama stratejisi bulunmamaktadır.
Farklı pazar ve rekabet koşulları altında en etkin stratejinin göreli pasif ve örtülü “yalın yeşil”
yaklaşımından, daha saldırgan ve görünür “ekstrem yeşil” yaklaşımına dek çeşitlenen 4 farklı strateji
önerilmiştir [15].
2.2.2.Yeşil Pazarlama Strateji Matrisi
İşletme yöneticileri, kendilerine uygun olan yeşil pazarlama stratejilerini belirlemeden önce bazı
soruları cevaplandırmalıdır. “Yeşil tüketici bölümü işletme için ne kadar sürdürülebilir?”, “eğer
tüketiciler işletmenin yetersiz düzeyde yeşil olduğunu düşünürse işletme finansal bir zorlukla karşılaşır
mı?”, “işletmenin karlılığına hizmet edecek kadar yeşil tüketici bulunuyor mu?”, “yeşil üründe
farklılaştırma yapılabiliniyor mu?”, “işletme bu stratejisini destekleyecek kaynağa sahip mi?”, “bu pazar
bölümü içerisinde rakipler ne kadar güçlü?” v.b. sorular örnek olarak verilebilir. Bu soruların cevapları
ise, işletmelerin matris içerisindeki konumunu ortaya koyacaktır [15].
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YEŞİL PAZAR
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DÜŞÜK

DÜŞÜK

GÖLGELİ
YEŞİL

YEŞİLLİĞİN
FARKLILAŞTIRILABİLİRLİĞİ

YÜKSEK

Şekil 1. Yeşil Pazarlama Strateji Matrisi [15].
Yukarıdaki Şekil 1, Yeşil Pazarlama Strateji Matrisi’ni göstermektedir. Bu matrise göre “Yalın Yeşil”
stratejisi, yeşilliğin farklılaştırılma düzeyinin ve yeşil pazar bölümünün sürdürülebilirliğinin düşük
olduğu koşullarda uygulanabilmektedir. Bu tip işletmeler, toplumsal pazarlama yaklaşımına önem
verse de, faaliyetleri yeşil pazarlamaya odaklı değildir. Çevresel faaliyetler ile maliyetlerini düşürüp,
verimliliği artırarak; düşük maliyete dayalı rekabet avantajı yaratmayı amaçlarlar. Odak noktaları yeşil
değildir. Genellikle uzun dönemli önleyici çözümlere yönelirler. Yalın Yeşiller, çoğunlukla daha büyük
beklenti yaratmaktan korktukları için, yeşil faaliyetlerini ve yeşil ürün niteliklerini tutundurma
faaliyetlerine yansıtmakta tereddüt gösterirler. Coco-Cola A.Ş. yürüttüğü çevreci faaliyetlerini en az
düzeyde tutundurma faaliyetlerine yansıtmasıyla bu grup için örnek teşkil edebilir [15].
“Savunmacı Yeşiller” stratejisi, yeşilliğin farklılaştırılma düzeyinin düşük; yeşil pazar bölümünün
sürdürülebilirliğinin yüksek olduğu koşullarda uygulanabilmektedir. Bu tip işletmeler genellikle yeşil
pazarlamayı rakiplerin hareketlerine veya bir krize tepki olarak, tedbir amaçlı kullanmaktadır. Marka
algısını güçlendirmeyi amaçlarlar ve bu pazar bölümlerindeki karı kaçırmak istemezler. Çevresel
öncelikleri gerçek, içten ve sürekli olsa da, tutundurma faaliyetleri düzensiz ve geçici olması nedeniyle
kendilerini rakiplerinden farklılaştıracak yetenekte değillerdir. Küçük çaplı, çevreyle dost
sponsorluklara veya programlara katılabilirler. Garanti Bankası’nın “ormanlar yok olmasın” amacıyla eekstre uygulaması bu stratejiye bir örnek olarak gösterilebilir.
“Gölgeli Yeşiller” stratejisi ise yeşilliğin farklılaştırılma düzeyinin yüksek; yeşil pazar bölümünün
sürdürülebilirliğinin düşük olduğu koşullarda uygulanabilmektedir. Bu işletmeler, sürekli finansal veya
finansal olmayan taahhüt gerektiren, çevreyle dost süreçlere sistematik ve uzun vadeli yatırım
yaparlar. Yeşil pazarlamayı ihtiyaçları tatmin eden yenilikçi ürünler ve teknolojiler geliştirmekte fırsat
olarak algılar ve bu sayede kendilerini yeşillik üzerinden farklılaştırırlar. Bu faaliyetlerin tutundurulması
ise ikincil bir aşama olarak ele alınır. Melez otomobil olarak tanınan Toyota Prius, çevreyle dost yakıt
kullanımı nedeniyle bu stratejiye bir örnektir.
“Ekstrem Yeşiller” stratejisi ise, yeşilliğin farklılaştırılma düzeyinin ve yeşil pazar bölümünün
sürdürülebilirliğinin yüksek olduğu koşullarda uygulanabilmektedir. Bu işletmeleri bütünsel felsefe ve
değerler şekillendirir. Çevresel konular işletmeye ve ürün hayat eğrisi sürecine tamamen
bütünleştirilmiştir. Çoğunlukla niş pazara butik tarzı dükkânlar veya uzman dağıtım kanalları aracılığı
ile hizmet ederler. The Body Shop işletmesi, ürünleri dağıtım kanalları ve politikaları ile ele alındığında
buna bir örnek olarak verilebilir [15].
Ağaoğlu İnşaat’ın yürüttüğü My World Europe projesi için çekilen reklamda, Ağaoğlu İnşaat’ın
sahibinin “kendi elektriğimizi üreteceğiz ve yeşil alan” vurgusu, uygulanan strateji açısından
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“savunmacı yeşiller”e girse de, inşaat sektörü yeşilliğin yüksek derecede farklılaştırılabildiği ve uzun
süre sürdürülebildiği bir pazardır. Ancak, Türkiye’de özellikle inşaat sektöründe yeşillik kavramının
yeni yeni ortaya çıkması ve yeterli talebin olmayışı, yasal ve değerlendirmeye yönelik düzenlemelerde
eksikliklerin olması, buna benzer farklı stratejilerin uygulanmasına neden olabilmektedir. Bu örneğin
de gösterdiği gibi, bu strateji matrisi ülkelerin veya bölgelerin kendi ekonomik, teknolojik, sosyokültürel, doğal ve yasal-politik çevrelerinin özelliklerine göre değişiklik gösterecektir.
2.3. Yeşil Tutundurma Stratejileri
1980’lerin sonunda ve 1990’lı yılların ilk yarısında yeşil pazarlama faaliyetleri ve özellikle reklamlarda
yeşil iddialar kullanımı giderek yaygınlaşmıştır [16]. Yeşil reklam, açıkça ya da ima yoluyla, bir ürün ile
biyo-fiziksel çevre arasındaki ilişkiyi ortaya koyan, bir ürüne dikkat çekerek veya dikkat çekmeksizin
yeşil yaşam tarzını yücelten, kurumsal çevresel sorumluluk imajını ortaya koyan ya da bunların
birkaçını birden gerçekleştiren reklamlar olarak tanımlanabilir [17].
Reklamlarda ürünün ve firmanın çevreye duyarlılığı ile ilgili çevre dostu, doğa dostu, ozon dostu, geri
dönüşebilir, yeniden kullanılabilir, doğada kendiliğinden kaybolabilir, enerji tasarruflu vb. çeşitli terimler
ve iddialar kullanılmaktadır. Bu iddialar, reklamlarda değişik düzeylerde yer almaktadır [18]. Guiness
işletmesinin Dünya’ya yeniden hayat getirilmesi konulu reklamında ise kuraklığa, denizaltındaki ve
karadaki canlıların yaşamına, buzullara, su kaynaklarına vurgu yapılmaktadır. Reklam filminin sadece
son 2 saniyesinde ise ürün gösterilmektedir. Reklam ile reklamı yapılan ürün ilişkisiz olarak görünse
de, bu reklam filmi dünya çapında ses getirmiş ve ödül kazanmıştır.
Yeşil tutundurma sürecinde karar verilmesi gereken en önemli nokta, hangi çevresel bilginin, nasıl
iletileceği konusudur. Hangi tüketici kitlesine yönelik, nasıl bir yeşil iddiada bulunulacağı da dikkate
alınmalıdır. Schuhwerk ve Lefkoff- Hagius (1995) çevre odaklı tüketicilerin, yeşil iddialardan diğer
tüketiciler kadar etkilenmediğini belirtmiştir [13]. Sunulan iddia, işletmenin faaliyetleri ile
desteklenmediği taktirde, daha az etkili olacağı görülmüştür. İşletmelerin ilettiği çevresel bilgi,
işletmenin faaliyetleriyle ilişkili olmalı ve devamlılık göstermelidir. Ayrıca, olduğundan daha yeşil
iddialarda bulunmaktan da kaçınılmalıdır. Örneğin Procter & Gamble ve Val-Mart Stores işletmeleri
ürettikleri kağıt havluların iç makaralarının geri dönüşümlü olması nedeniyle ürünlerini yeşil olarak
etiketlemiştir. Ancak, havluların kendisi klorla ağartılmış ve plastik ile kaplanmış olduğu için oldukça
eleştirilmiştir [15].

3. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YEŞİL PAZARLAMANIN
TELEVİZYON, İNTERNET REKLAMLARI

UYGULANABİLİRLİĞİ

VE

ÖRNEK

Yeşil yapılar tasarım, inşa ve bakım süreçleri itibariyle sürdürülebilir çevresel uygulamalara yer
vermektedir. Yeşil yapılar hammadde, enerji ve su maliyetlerinde verimlilik sağlarken, aynı zamanda
insan sağlığına zararlı etkileri de en aza indirmeyi amaçlamaktadır.
Yeşil pazarlamanın inşaat sektöründe uygulanışı, herhangi bir tüketici pazarındaki ürüne kıyasla
oldukça farklıdır. Yeşil yapıların oluşum süreci, yeşil bina yapım kararının alınması, yerleşim yerinin
belirlenmesi, tasarımı, inşası, faaliyetleri, yönetimi, bakımı ve ortadan kaldırılması şeklinde
gelişmektedir. İnşaat sektöründe elde edilen nihai ürün olan yapılara bağlı yeşil faaliyetler,
tasarımından- ortadan kaldırılmasına dek, Dünya çapında yaygınlaşmış denetim kurullarınca
izlenmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Bu tür programlar, işletmelerin kullandıkları teknolojilerin ve
sundukları ürünlerin gerçek özelliklerinin pazara iletilmesinde ve bilgi akışının sağlanmasında önemli
bir rol üstlenmektedir. İnşaat işletmelerinin bu kuruluşlar ile birlikte çalışması, kamu düzenlemeleri,
yasalar, sunulan teşvikler ve işletmenin hissedarlarının arzusu nedenleriyle gelişebilmektedir. Bu
kuruluşların verdiği ödüller ise, işletmelerin olumlu tanıtımını yapması itibariyle teşvik edici rol
üstlenmektedir.
Frost&Sullivan Araştırma ve Danışmanlık İşletmesi’nin 2009 ve 2008 yılında yürüttüğü çalışmalarında,
bu kuruluşlara ve kullandıkları rating araçlarına örnekler vermektedir [19] [20]. Bunlar:
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 Kore Yeşil Bina Konseyi (Korean Green Building Council-KCBC) 2000 yılında kurulmuştur ve
Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi’ni (Green Building Certification System) teşvik etmektedir.
 Yeşil Bina Konseyi Avustralya (Green Building Council Australia-GBCA) 2002 yılında
kurulmuştur ve kamu kuruluşu olmayan bu işletme Green Star rating uygulamasını teşvik
etmektedir.
 Profesyonel Yeşil Bina Konseyi (Professional Green Building Counsil-PGBC) Hong Kong’da
2003’te kurulmuştur ve değerlendirme aracı olarak BEAM’i kullanmaktadır.
 B.M. Yeşil Bina Konseyi (U.S. Green Building Council) LEED rating sistemini kullanmaktadır.
 Yeşil Bina Enstitüsü (Green Building Institute) GreenGlobes aracını kullanmaktadır.
 Birleşmiş Milletler Çevresel Koruma Dairesi (United States Environmental Protection AgencyUSEPA) ve Birleşmiş Milletler Enerji Departmanı (United States Departman of Energy) Energy
Star programını kullanmaktadır.
Bu kuruluşlar dışında başta İngiltere kökenli BREEAM olmak üzere, Malezya, Yeni Zellanda,
Singapur, Endonezya ve Japonya gibi ülkeler yeşil binaların sertifikalandırılmasında “Greenship
Rating”, “Green Star Rating”, “Green Mark Rating” gibi rating sistemlerini kullanmaktadır.
Tüm rating sistemlerin odak noktası, faaliyet maliyetlerini enerji verimliliği sağlayarak düşürmek ve
aynı zamanda güvenli, sağlıklı, rahat tesislerin yapılmasını desteklemektir. Ancak, bu sistemler
odaklandıkları noktalar açısından faklılaşmaktadır [19]. Örneğin, LEED rating sistemi bir yapının
toplam enerji, kaynak ve çevresel performans başarısını, tasarım inşa ve faaliyetleri çerçevesinde
değerlendirmektedir. Green Globes rating sistemi ise rezidans ve ticari yapıların enerji verimliliği,
sağlıklılığı (healty) üzerinde durmaktadır. Energy Star programı ise, yapının tümünü değerlendirmek
yerine enerji verimliliği sağlayan aydınlatma, ofis malzemesi, ev elektroniği gibi ürünlere odaklanarak;
diğer iki sistemden farklılaşmaktadır [19].
Bu noktada inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin “yeşil ürün tasarım- ürün geliştirme- ürün
farklılaştırma” stratejileri, bu kuruluşların verdiği sertifikalar yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir.
Sertifikalandırma yolu ile yeşil bina niteliklerinin, yeşil bina tercihinde bulunan tüketicilere sunumu
kolaylaşacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, yeşil binaların potansiyel
kullanıcılarının hangi yeşil ürün niteliklerine, ne derecede önem verdiğinin önceden belirlenmesidir.
Aksi taktirde, beklentilerin üstünde gerçekleşen her yatırım ekstra bir maliyet olacaktır. Tüketicilerin
beklentilerine göre binaların yeşillendirilme seviyelerinin uyarlanması ile niş bir pazarın bile
bölümlendirilmesi sağlanabilecek ve yeni tüketicilerin yaratılması mümkün olabilecektir. Buradaki
farklılaştırmanın, yeşillik politikasından verilmiş bir ödün olmaması gereklidir. Seçilen ürünlerin
sağladıkları tasarruflara yönelik bir farklılaştırma söz konusu olabilir. Elektrik kullanımında belirli
yüzdelerde tasarruf sağlayan yapay ve doğal aydınlatma sistemlerinin seçimi buna örnek olarak
verilebilir. Gün içerisinde kullanım miktarına bağlı olarak odaların enerji tasarruflarının farklılaştırılması
da farklı bir uygulama olabilir. Örneğin evdeki günlük yaşamın çoğunun salonlarda veya oturma
odalarında geçtiği düşünülürse, bu alanlarda daha yüksek derecede tasarruf sağlayan malzemelerin
kullanımı söz konusu olabilir. 2009 yılında Amerika Enerji Departmanı (U.S. Department of Energy)
tarafından yapılan araştırmaya göre, 2006 yılı itibariyle rezidans türündeki yapılarda en yüksek enerji
kullanımı %26,4 ile alan ısıtması için harcanmaktadır. Bunu %13 oranı ile alan soğutma ve %12,4 ile
su ısıtma izlemektedir [21]. Bu bilgiler ışığında salonlarda veya yaşam odalarında yüksek enerji
tasarrufu sağlayan, ısıtma ve soğutma sistemleri kullanılması, farklılaştırma stratejisi için kullanılabilir.
Ancak, bu uygulama yapılmadan önce Amerika Enerji Departmanı’nın yürütmüş olduğu araştırmanın
benzeri Türkiye pazarı için de yürütülmeli, veriler toplanmalıdır. Sosyo-Kültürel, ekonomik v.b. çevresel
farklılıkların, bu verilerde değişiklik yaratması mümkündür.
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Kaynak: 2009 Bina Enerjisi Veri Kitabı, ABD Enerji Departmanı, Tablo 2.1.5.
<http://buildingsdatabook.eere.energy.gov/docs/xls_pdf/2.1.5.pdf>
Şekil 2. Amerika’daki Rezidanslarda Temel Enerji Kullanımı [21]
Yeşil yapıların veya mevcut yapılara eklenen yeşil revizyon hizmetlerinin fiyatlandırılmasında ise,
enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan malzemelerin birim fiyatlarının ve maliyetlerinin yüksek olması, bu
tip yapıların piyasa değerini artırarak, yüksek fiyatlandırılmasına yol açmaktadır. Bu fiyatların aşağı
çekilmesi mümkün değilse, müşterilerin algıladığı ürün değeri artırılarak, yeni bir dengenin
oluşturulması mümkün olabilir. Örneğin Akıllı Yeşil Yapılar (Bright Green Buildings), hem yeşil
binaların özelliklerini, hem de akıllı binaların özelliklerini bütünleştirmekte ve bu sayede niş bir pazar
yaratarak, ürünün tüketiciler tarafından algılanılan değerini artırmaktadır. Şekil 3’de de görüldüğü
üzere, bu tip yapılar enerji yönetimini, alan kullanımıni, bütünleştirilmiş tasarım sürecini,
sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerjiyi, sağlıklı ve rahat bir çevreyi (healthy and comfortable
environment), yüksek ikinci el satış oranlarını sağlayabilmektedir [19].
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Şekil 3. Yeşil Binalar ile Akıllı Binaların Uyumlulaştırılması [19]
Yeşil binaların inşaatı süresince ihtiyaç duyduğu hammadde, yarı mamül gibi kaynakların lojistiğinde,
çevreye en az zarar verecek taşıma sistemlerinin seçilmesi de göz önünde tutulmalıdır.
Tüketici pazarına yönelik tasarlanan, konut, rezidans gibi yeşil binaların tutundurulmasında ise, yetkili
kuruluşlardan temin edilmiş sertifikaların yer aldığı reklam, halkla ilişkiler v.b gibi tutundurma
faaliyetlerinin yürütülmesi önerilebilir. Bu sertifikalardaki ibareler, reklam mesajı olarak seçilebilir.
Energy Star rating sistemi ile yapılan binaların yer aldığı reklamlar buna örnek verilebilir. Ayrıca, inşaat
işletmelerinin yeşil faaliyetlerini sertifikalandırması, ürünleri olduğundan daha fazla “yeşilmiş” gibi
gösteren hatalı yeşil tutundurma stratejilerinin geliştirilmesini de engelleyebilir. İşletmeyi olduğundan
yeşilmiş gibi gösteren hatalı tutundurma stratejisine örnek olarak, Exxon Mobil işletmesi verilebilir. The
Washington Nationals basketbol sahası (ballpark), LEED Silver sertifikasına sahip olan ilk
stadyumdur. Bir petrol işletmesi olan Exxon Mobil’in bu sahada yoğun reklamının yapılması, toplumun
tepkisini çekmiş ve bu işletmenin boykot edilmesi için bir tanıtım filmi yapılmıştır.
Daha önce de yeşil tutundurma başlığı altında belirtildiği gibi, yeşil tüketicilerin duyarsız kaldıkları
bilgilendirici reklamlar yerine, çevresel duyarlılıklarını ve bu konudaki duygularını uyaracak duygusal
unsurlar içeren reklam kampanyaları yürütülebilir. Bu çabalar ile marka farkındalığı yaratarak, yeşil
bina pazarına daha hızlı girilebilir. Örneğin, Terrene LC işletmesi, tüm pazarlama stratejilerini
sürdürülebilirlik üzerine kurgulamış bir işletmedir. Reklam filminde ise ürün karması tanıtılmaksızın,
dünyadaki kaynakların sürdürülebilirliği üzerinde durulmaktadır.

4. SONUÇ
Son yirmi yıl içerisinde tüketiciler, işletmeler, hükümetler her ne kadar çevresel konularla ilgi
bilinçlenmiş olsa da, insanların kendi yaşamlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek uğruna çevreye
verdikleri zarar devam etmektedir. Çevreyle dost teknolojilerin, ürünlerin üretilmesine gönüllü veya
yasal olarak katkıda bulunan işletmelerin tüm faaliyetlerini, bu doğrultuda yeniden yapılandırması
Bina Fiziği Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1647 _______

kaçınılmazdır. Mikro ve makro açıdan, çoğunlukla en büyük kaynak israfına yol açan faaliyet olarak
görülen pazarlama çabaları, çevresel konuları destekleyecek güce sahip bir süreç olarak da
görülmelidir. Özellikle kitlesel medya araçları ile yürütülen reklam çalışmaları, potansiyel ve mevcut
tüketicilerin bilgilendirilmesinde, ikna edilmesinde hatta duyguların harekete geçirilmesi yoluyla satın
almaya teşvik edilmesinde ve talebin yaratılmasında oldukça önemli bir noktaya gelmiştir.
Yeşil pazarlama pazarın bölümlendirilmesinden, tüketicilerin hedeflenmesine; ürün, fiyat, dağıtım ve
tutundurma stratejilerinin çevre odağında geliştirilmesine dek uzanan kapsamlı bir süreçtir. Giderek
yaygınlaşan yeşil ürün tercihi sayesinde işletmeler, faaliyette bulunacakları pazar bölümlerini “yeşil
tüketici” alt değişkenine bağlı olarak belirleyebilir. Yeşil pazar bölümleri, bu alanda yatırım yapan
işletmelere ürünlerin ek fiyatla satışından yüksek karlar sağlayabileceği gibi, niş bir pazar yaratarak
rekabet avantajı da getirebilir. İlk başlarda yüksek maliyetli bir yatırım gibi görünse de; uzun vadede
sağladığı maliyet tasarrufu ve müşteri sadakati gibi faydalar, yeşil işletmelerin yatırımlarını geri
ödemesine yardımcı olabilir. Ancak, burada işletmelerin ürünlerin farlılaştırılma düzeylerini ve pazarın
sürdürülebilirliğini göz ardı etmemesi önerilmektedir.
Bu bildiride yer verilen araştırmaların da gösterdiği gibi, işletmeler sosyal sorumluluklarını çevreyle
dost teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesi ile sınırlandırmamalıdır. Bu ürünlerin geliştirilmesi, tercih
edilebilir seviyede fiyatlandırılması, çevreci dağıtım kanalları ve araçları ile pazarlara, tüketicilere
ulaştırılması ve tüm topluma tanıtılıp, tutundurulması ile desteklemelidir. Bu stratejilerin
uygulanabilirliği sektörel özelliklere göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin inşaat sektöründe ürüne
yönelik yeşil stratejiler, uluslar arası kuruluşlardan temin edilen sertifikalar ile desteklenebilmektedir.
Ancak inşaat işletmelerinin bu programlarla yeşil hareketlerini sınırlandırması, sürdürülebilirlik
çerçevesinde çevresel faaliyetleri ve işletmelerin kazançlarını da kısıtlayacaktır. Hangi sektörde
faaliyet gösterirse göstersin işletmeler, yeşil üretimlerini yeşil pazarlama faaliyetleri ile desteklemelidir.
İşletmeler ancak, bu sayede tükenmekte olan kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, temel
amaçları olan devamlılıklarını koruyabilirler.
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KONUTLARDA KULLANICI DAVRANIŞI ENERJİ
PERFORMANSI İLİŞKİSİ
Merve BEDİR
Gönül UTKUTUĞ

ÖZET
Konutlarda enerji etkinliği, bina fiziği ve sistem teknolojileri açılarından uzun zamandır
araştırılmaktadır. Ancak kullanıcı davranışına yönelik detaylı çalışmaların sayısı çok fazla değildir.
‘Davranış’ kavramı sosyal bilimler ya da fen bilimleri alanlarında ele alınmış olmakla birlikte, bu iki
yaklaşımın metodolojik farkları sonuçların karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Bugüne kadar yapılan
araştırmaların amaçları, kullanıcı davranışının nedenlerini bulmak, amaca özel kullanıcı davranışını
modellemek, makro ölçekte kullanıcı davranışı enerji tüketimi ilişkisini anlamak şeklinde
sınıflandırılabilir. Bu çalışma, mevcut araştırmaların değerlendirmesini yapacak ve kendi yaklaşımını
aktaracaktır.
Anahtar Kelimeler: Kullanıcı davranışı, enerji performansı, konut, anket, gözlem, ölçüm.

ABSTRACT
Energy efficiency in dwellings has been a major research concern for a long time, from building
physics, and system technologies aspects. Research conducted on the relationship between occupant
behaviour and energy performance has considered finding reasons, and motivations of behaviour,
modelling specific behavioural patterns, and understanding the relationship between occupant
behaviour and energy perfomance in dwellings. The aim of this paper is to evaluate the existing
research conducted about occupant behaviour and the relationship models they propose between
occupant behaviour and energy performance, and explain its own approach.
Key Words: Occupant behaviour, energy performance, dwellings, questionnaire, monitoring

1. GİRİŞ
Enerji tüketiminin sorumlusu binalar mıdır, yoksa inşaa ettiği binalara çeşitli fonksiyonlar yükleyen, bu
fonksiyonlara bağlı olarak onları sistemlerle, gereçlerle donatan, kullanım sürelerine göre ısıtan,
soğutan, havalandıran, ve bunun sonucunda enerji tüketen insanlar mı? Enerji verimliliğini ilerletmeye
yönelik olarak farklı seviyelerde yapılan tüm çalışmalar insan faktörünü göz ardı etmektedir. Bu
yaklaşım marjinal noktada binaları bulunduğu iklim koşullarından yalıtılmış, programlanarak kendi
mikroklimasını yaratmış birer makinaya dönüştürmeyi önermektedir. Ardından bu makinalar
kulllanıcılara içinde çalışmak, yaşamak için sunulmaktadır. Akşam saat 6’da aydınlatma sisteminin
otomatik olarak çalışması komutu, bir yaz gününde fazla elektrik tüketimine neden olmakta, ancak
kullanıcı bunu kontrol edememektedir; ya da, bina kabuğundaki pencereye düşen ışık miktarına göre
gölgelendirme elemanı çalışmakta, ardından iç mekan karanlık olduğu için doğal aydınlatma
miktarındaki düşüşe bağlı olarak yapay aydınlatma sistemi devreye girmekte ve hem kullanıcı için
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psikolojik konfor koşullarının sağlanamamasına, hem daha fazla elektrik tüketilmesine, hem de iç
ortam ısı kazancı artacağından daha fazla soğutma enerjisine ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.
Isı geri kazanımlı mekanik havalandırma sistemi bulunan bir konutta, sistemin maksimum verimlilikle
işleyebilmesi için en yüksek seviyede çalıştırılması gerekmekte, bu yapıldığında fazla gürültüden
konutta yaşayanlar rahatsız olmakta, ancak sistemi düşük seviyede çalıştıklarında iç ortamı yeterince
havalandıramadıkları için pencereleri açtıklarında, sistemin maksimum verimlilikle çalıştığı kabulüne
göre yapılan ısıtma enerjisi tüketimi hesabının üzerine çıkmaktadırlar. Bu konut artık A seviyesinde
enerji kimlik belgesinin önerdiği tüketim seviyelerine ulaşamamaktadır. Oturma odasının sıcaklığını
termostat vasıtasıyla 21 °C olarak ayarlayan bir kullanıcı, bu termostata bağlı ısıtma sistemi nedeniyle
o sırada kullanmadığı yatak odasını da bu dereceye ısıtmaktadır. Bu örneklerin sayısı artırılabilir.
Sonuç olarak vurgulanmak istenen şudur: enerji verimliliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar,
binayı dinamik bir yapı olarak ele almaktadır, ancak aslında dinamik olan, davranışları, istekleri,
ihtiyaçları değişen bu binaları kullananlardır.
Binalarda enerji performansı yönetmeliği, binanın enerji performansını hesaplama yöntemi olarak
‘BEP-TR’ yi önermektedir. Ancak bu program kullanıcı davranışını modellemeye yönelik bir yöntem
geliştirmemiştir. Örneğin 120 m2lik bir konutta yaşayan 3 kişilik bir ailenin konutu kullanma biçimi,
ısıtma-soğutma-havalandırma-aydınlatma ihtiyacı, konut gereçlerini kullanma biçimi, 60 m2lik bir
konutta yaşayan bir kişinin kinden tamamen farklıdır. Bu farklılık konutun enerji performansını
etkilemektedir. Dünya’da kullanıcı davranışını modellemeye yönelik bir yöntem tanımlayan
yönetmeliklere bakıldığında ise yine tam anlamıyla konutun dinamik kullanımının enerji performansına
etkisini yansıtabilen bir yaklaşımın eksikliği görülmektedir. Örneğin, Hollanda, NEN 5128 kodlu
konutların enerji performansını hesaplama yöntemi, kullanıcının evde bulunduğu periyodu belirlemiş;
bu periyodu, hangi odaların yaklaşık hangi saatler arasında kullanılacağı ile ilgili kabuller üzerinden
ayrıştırarak, hangi saatlerde, hangi odaların hangi sıcaklıkta olması gerektiğini tanımlamıştır. Ayrıca
aydınlatmadan kaynaklanacak ısı enerjisi kazanımına dair oda taban alanını baz alan, 1 m2 taban
alanı tarayan aydınlatmanın 6 kWh’lik ısı kazancına neden olduğunu kabul eden bir formül önermiştir.
Ancak kullanıcılar konutlarını bu kabullerin dışında da, farklı düzenlerde kullanmaktadırlar.
Konutlarda kullanıcı davranışının enerji performansına etkisi araştırmacıların ilk dikkatini çektiğinde,
pasif ve/veya düşük enerjili konutların neden beklenen enerji performansı değerlerine ulaşamadığını
araştırıyorlardı. Bu konutlar inşa edildikten yıllar sonra yapılan ölçümler, konutların beklenen
performansın oldukça altında kaldığını gösteriyordu. Bunun nedeni hesap yöntemlerinde yapılan, ya
da inşa sırasında yapılan hatalar olabilir. Bunun yanısıra, kullanım süresinde kullanıcıların tasarımcılar
tarafından öngörülemeyen davranışları da bu nedenlerden biri olabilir. Kullanıcı davranışına yönelik
çalışmaların geçmişi teknik bilimlerin konusu olarak çok eskiye dayanmamaktadır. Ancak sosyal
bilimler ve özellikle psikoloji davranış-enerji tüketimi ilişkisini son yarım yüzyıldır araştırmaktadır.
Sosyal bilimler davranış-enerji tüketimi modellerini davranış üzerinden neden-sonuç ilişkisi ile ele
almaktadır. Teknik bilimler ise davranışın kendisine odaklanmakta, davranışı dayandığı fonksiyon ve
ihtiyaçlarına göre tanımlamaktadır: Isıtma, havalandırma, soğutma, aydınlatma, konut gereçlerinin
kullanımı gibi.
Tablo 1. NEN 5218’e göre konutun kullanım biçimi ve ilgili termostat değeri kabulleri.

Oturma odası
Yatak odası

07.00-17.00
Hafta içi Hafta sonu
19 C
19 C
16 C
19 C

17.00-23.00
Hafta içi Hafta sonu
21 C
21 C
16 C
21 C

23.00-17.00
Hafta içi Hafta sonu
16 C
16 C
14 C
16 C

Kullanıcı davranışı enerji performansı ilişkisi, davranışın dinamik doğası gereği çok boyutludur.
Konutun sağladığı konfor ve sağlık koşulları, ve dış ortam koşullarına gösterilen tepki, yapılan
aktivitelerin potansiyeli, kullanıcının psikolojik gereksinimleri ve kültürel, ekonomik, eğitim seviyesi
kullanıcıların konutun enerji performansına etkisini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.
Bu çalışma, konutta kullanıcı davranışı enerji performansı ilişkisine sosyal ve teknik bilimleri bir araya
getiren bir yöntemle bakacak, mevcut çalışmaları değerlendirecek, ve yapılacak yeni araştırmalar için
bir tartışma zemini önerecektir. Bu bağlamda, gelecek bölümde ‘kullanıcı davranışı’ndan psikolojik ve
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sosyolojik bir olgu olarak kısaca bahsedilecek, 3. bölümde konutta kullanıcı davranışı – enerji
performansını etkileyen faktörler ele alınacak, ardından bu konuda yapılmış olan çalışmalar 2 alt
bölümde: tümdengelim yaklaşımı, ve tümevarım yaklaşımı ile açıklanacaktır. 5. bölümde bir örnek olay
aktarılacaktır. Son bölüm tartışma ve sonuçlara ayrılmıştır.

2. PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK DAVRANIŞ
Armitage’a göre [1] tutum, norm ve algılar davranışlarla sonuçlanır. Algı, davranışı döngüsel bir
etkileşimle değiştirir: Davranış algıyı etkiler, algı davranışı. Giddens’ın yapılaşma teorisine göre de
insanların davranışlarını, bulundukları toplumdaki davranışsal ve sosyal pratikler belirler. Son olarak
Spaarragaren’ın [2] davranış teorisi farkındalığın yaşam tarzında neden olduğu değişiklerle, kural ve
normların da kişisel yargı sisteminde neden olduğu değişiklerle davranışı etkilediğini iddia eder.
Konutta kullanıcı davranışı iç ortam koşullarını ve enerji tüketimini etkiler. Değişen iç ortam koşulları,
kullanıcının konfor adaptasyon sınırları dışında ise kullanıcı tepki verir, bu tepki enerji tüketimini ve iç
ortam konforunu tekrar etkiler. Örneğin Engvall’ın [4] konutların havalandırılması biçimleri ile ilgili
araştırması, bu davranışın iç ortam hava kalitesi ile doğrudan ilişkili olduğunu ispatlamaktadır. Konfor,
konutların enerji performansına önemli bir etkendir.
Konutta tüketilen enerji seviyelerini takip etmek, kullanıcıların çevresel duyarlılıklarının gelişmişliğine
göre yaşam tarzları ve/veya kişisel yargı sistemlerini etkileyerek davranışlarında değişikliğe neden
olabilir. Bu durumda konutun enerji tüketimi azalacaktır. Bu yaklaşım, toplumun enerji verimliliği ile ilgili
duyarlılığının artırılmasına yönelik amaçlarla kullanılmaktadır.

Şekil 1. Psikolojik ve Sosyolojik Bir Olgu Olarak Davranış, Konfor ve Enerji Kullanımı İlişkisi [3].

3. KULLANICI DAVRANIŞI – ENERJİ PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Bu bölümde, kullanıcı davranışı ve enerji performansını etkileyen faktörlerle ilgili bugüne kadar
yapılmış araştırmaların bir değerlendirmesine yer verilecektir. Bu araştırmalar yazarın daha önceki
çalışmasında detaylı ele alınmıştır [3]. Konutta kullanıcı davranışı (1) kullanıcının özelliklerinden, (2)
konut özelliklerinden etkilenmektedir. Kullanıcı özellikleri, iki farklı seviyede ele alınmıştır: Hane halkı
ve birey ölçeği. Hane halkı ölçeğinde, hane halkının kompozisyonu (bir kişi, çift, çocuklu aile, yaşlı..
gibi), bu kişilerin yaşları, ve konutta bulunma süreleri; birey ölçeğinde ise, bireyin sosyal, eğitimsel, ve
ekonomik durumu konutun iç ortam konforunu ve enerji performansını etkileyecek davranışlarının
Bina Fiziği Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1654 _______

potansiyelini oluşturmaktadır. Sosyal durum bireyin kültürü, yaşam tarzı, alışkanlıkları, hobileri;
Eğitimsel durum bireyin bilgi seviyesi, farkındalığı, motivasyonu, ve hassasiyeti; Ekonomik durum da
yaşadığı konuta sahip olduğu, ya da kiracısı olduğu, ve gelir seviyesi olarak açıklanabilir. Bu
durumların her biri konutu kullanma biçimini, dolayısıyla iç ortam konfor koşullarını ve enerji
performansını dolaylı olarak etkiler. Örneğin yaşadıkları konutlara sahip olanlar daha az, yanı sıra gelir
seviyesi fazla olanlar daha fazla enerji tüketme eğilimindedir. Üniversite mezunu bireyin, ilkokul
mezunu bireye göre daha az enerji tüketme olasılığı daha fazladır. Kullanıcı özellikleri doğrudan
davranışları etkileyen özelliklerdir. Buna karşılık konut özellikleri, ya doğrudan (örneğin aynı davranış
profiline sahip iki aile hava sızdırmazlığı yüksek bir konutta daha az enerji tüketecektir), ya iç ortam
konforunu etkileyip davranışı değiştirerek (hava sızdırmazlığı yüksek konutlarda pencere açma sıklığı
daha fazladır), ya da doğrudan davranışı etkileyerek (pencerenin açılma tipleri bir odanın nasıl
havalandırılacağı ile ilgili alternatifler yaratır) enerji performansını etkiler.
Bu çalışmada daha önce kısaca belirtildiği gibi, kullanıcı davranışı enerji performansı ilişkisi
çoğunlukla sosyal bilimler veya teknoloji açısından ele alınmaktadır, ancak davranışın çok boyutlu
doğası gereği, bu ilişki kullanıcı özellikleri, konut özellikleri, görsel/işitsel/ısıl konfor, iç ortam hava
kalitesi alanlarını kapsayarak incelenmelidir. Bu ilişkinin irdelenme biçimini öneren kavramsal çerçeve,
ve literatür analizi ile hazırlanan faktörler listesi Şekil 2 ve Tablo 2’de açıklanmıştır.

Şekil 2. Konutta Kullanıcı Davranışı – Enerji Performansı İlişkisi (Kavramsal Çerçeve) [3].
Tablo 2. Konutta Kullanıcı Davranışı – Enerji Performansı İlişkisini Etkileyen Faktörler (Özellikler) [3]
Kullanıcı özellikleri
Hanehalkı Birey ölçeği
ölçeği
Sosyal
Eğitimsel
Hanehalkı Kültür,
Farkındabüyüklüğü yaşam
lık, bilgi,
hanehalkı tarzı,
tavır,
kompozis- hobi,
motivasyonu, yaş, alışkanlık yon,
konutta
hassasiyet
bulunma

Ekonomik
Konut
sahipliği,
enerji
tüketimi
biçimleri,
gelir
seviyesi

Konut özellikleri
Arazi ve
Mimari
iklim öz.
tasarım
Iklim:
Tasarım
yatay
özellikleri,
ışıma,
kat
rüzgar
yüksekliği
yönü,
hızı
Arazi:
konum,
gürültü

Bina
kabuğu
Hava
sızdırmazlık,
malzememe
kullanımı,
yalıtım,
pencere
özellikleri

Mekanik
sistemler
ısıtma
sistemi,
su
ısıtma
sistemi,
havalandırma
sistemi

Ayd. ve
gereçler
Aydınlatma gereçleri, konut
gereçleri

Bugüne kadar kullanıcı davranışı – enerji performansı ilişkisi ile ilgili yapılmış çalışmalardan, davranışı
ekonomik ve eğitimsel durum açısından ele alanlar gerekli uzun dönem onaylama ölçümlerini
gerçekleştirmediklerinden vardıkları sonuçlar güvenilir değildir. Bunun yanı sıra, adaptasyonun algı
üzerindeki etkisi ve bunun davranışa olan yansıması henüz incelenmemiştir.
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4. KONUTTA KULLANICI DAVRANIŞI-ENERJİ PERFORMANSI İLİŞKİSİNİ MODELLEMEYE
YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
3. bölümde kullanıcı davranışı – enerji performansı ile ilgili yapılan çalışmaların kavramsal
çerçevesine, ve davranış ile performansı ilişkisini belirleyen, etkileyen faktörlere değinildi. Bu bölüm bu
kavramsal çerçeve üzerinden, kullanıcı davranışı – enerji performansı ilişkisini modelleyen
yaklaşımların kullandıkları veri, yöntem, ve kullanım alanı açısından bir değerlendirmesini sunacaktır.
Şekil 3, bu yapısal farklılığın bir karşılaştırmasını temsil etmektedir.
4.1. Tümdengelimci Yaklaşım
Tümdengelimci yaklaşım, Bölüm 3’de aktarılan kullanıcı ve konut özelliklerini veri olarak kullanır. Veri
toplama yöntemi olarak, anket ve görüşmelerden yararlanır. Anket yada görüşme ile topladığı kullanıcı
davranışı verisi, kesit yöntemiyle toplanan bir kezlik veri sağlar. Enerji tüketimi ile ilgili topladığı veri,
kullanıcılardan edinilen tüketim belgeleridir. Bu yöntemle toplanan veriler genelde istatistik yöntemlerle
analiz edilir, ve değerlendirmesi doğrudan bir ilişki modeli önerir. Bu yaklaşım, kullanıcı davranışıenerji performansı ilişkisini kurarken nedensellik arar. Bu modelleme yöntemini esas alan çalışmalar,
kullanıcı davranışının enerji performansına etkisini 1%-12% arasında hesaplamaktadır [örn: 5, 6, 7]

Şekil 3. Tümevarımcı ve Tümdengelimci modelleme yaklaşımları [14].
4.2. Tümevarımcı Yaklaşım
Tümevarımcı yaklaşım davranışın kendisine odaklanır. Kullanıcının evini ısıtma, soğutma,
havalandırma aktivitelerini, aydınlatma ve konut gereçlerini kullanma biçimini inceler. Bu elementer
yaklaşımıyla, makro ölçekte (ekonomik, iklimsel… gibi) verilerle çalışan tümdengelimci yaklaşımdan
ayrılır. Tümevarımcı yaklaşım, davranış – enerji performansı ilişkisini iki farklı yönde ele alır. Biri,
davranışa neden olan faktörlerden konfor koşullarını ele alır, ve kullanıcı davranışı, iç ortam konforu
ve hava kalitesi, ve konut enerji performansı ilişkisini neden sonuç ilişkisi içinde aşağıdan yukarı
modeller. Kullanıcı davranışını, iç ortam konfor koşulları, yada hava kalitesindeki değişime verdiği
tepkiye göre analiz eder. Örneğin Robinson’un havalandırma davranışını modellemek ile ilgili yaptığı
çalışma, ölçüm yolu ile toplanan kullanıcının pencere açma kapama davranışını, Fanger’in konfor
teorisi ile çakıştırarak bir model üretir [8]. Diğer yönde de, yine davranışın kendisine odaklanarak,
olasılık teori ve yöntemleriyle modelleme yapar. Tümevarımcı yaklaşım, gözlem ve ölçüm
yöntemleriyle veri toplar. Bu veriyi istatistik ve simülasyon yöntemleriyle modeller. Veri toplama sıklığı,
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veri toplama yönteminin veri transfer ve kaydetme ayarlarına bağlıdır. Bu yaklaşımla üretilen modeller
çoğunlukla kullanıcı davranışının bina tasarımı aşamasında ele alınması amacıyla kullanılır,
simülasyon programlarına ara yüzler üretir. Tümevarımcı yaklaşım modelleri kullanıcı davranışı enerji
performansı ilişkisini 20%-50% arasında tahmin etmektedir [9, 10, 11, 12, 13].

5. ÖRNEK OLAY: HOLLANDA’DA BİR KONUT ÇALIŞMASI
Bu örnek olayda, Hollanda’da 2 kişilik bir ailenin yaşadığı bir konutun enerji tüketimi ile ilgili yukarıda
aktarılan araştırma yaklaşım farkları test edilmiştir. Anket ve ölçüm yöntemleri ile kullanıcı davranışı ile
ilgili veri toplanmış, ancak, ölçüm yöntemi ile toplanan tüketim verisi yalnızca elektrik tüketimi ve konut
gereçleri üzerinden kaydedildiğinden, anket ve ölçüm tüketim verileri karşılaştırılmamış, yalnızca
kullanıcı davranışı ile ilgili detaylı bir analiz yapılması hedeflenmiştir. Hem anket, hem ölçüm kış
sezonunda uygulanmıştır. Anket ile toplanan veriler konut ve hane halkı özelliklerini, ayrıca ısıtma,
havalandırma davranışlarını, konut gereçleri ve aydınlatma elemanlarının kullanılma biçimlerini
içermektedir. Tablo 3, anket yöntemi ile toplanan verinin detay seviyesini göstermektedir. Ölçümler ise
10-21 Ocak 2010 tarihleri arasında 11 gün süreyle, iki tür sensör ile yapılmıştır. Bunlardan biri
doğrudan elektrik hattına bağlı, gereçlerin elektrik tüketimini, aynı zamanda sıcaklık ve nem oranını
ölçen bir sensör türüdür, diğeri de batarya ile, elektrik prizine bağlı olmadan çalışan aydınlatma, ve
kapı ve pencerelerin açma – kapama zamanlarını tespit eden bir sensör türüdür. Bunların yanı sıra bir
‘iklim istasyonu’ rüzgar hızı, basınç, sıcaklık, nem, güneş ışınımı, ve yağmur miktarı ile ilgili veri
toplamaktadır. Sensörler ile toplanan veri, 6 dakikalık aralıklarla, bir GPS sistemi aracılığıyla bir
veritabanına aktarılmaktadır. Toplanan veri, grafiklere çevrilmekte ve internet üzerinden sürekli takip
edilebilmektedir.

Şekil 4. Ölçüm Sisteminin Çalışma Şeması, ve Elde Edilen Verinin İnternet Üzerinden Takip Edilmesi
Tablo 3. Anket Yolu ile Toplanan Veri Tipleri
Bireysel özellikler
Konut
Hanehalkı
özellikleri
özellikleri

Kullanıcı ve konut özellikleri
Isıtma
Havalandırma
davranışı
davranışı

-Konut tipi
-Oda sayısı
-Odaların
fonksiyonları

-Isıtma
sistemi tipi
-Radyatör
kullanımı
(süre, set)
-Termostat
kullanımı
(süre, set)

-Hanehalkı
büyüklüğü
-Yaş
-Konutta
bulunma
-Odalarda
bulunma
(kişi sayısı
ve süre)

-Havalandırma
sistemi tipi
-Pencere kullanımı
(oda-süre-açıklık
miktarı)
-Grid kullanımı
(oda-saat)
-Mekanik
havalandırma kul.
(saat-set)

Konut
gereçlerinin
kullanımı
-Konuttaki
gereçler
-Gereçlerin
günlük
kullanım süresi
(dakika)
-Gereçlerin
günlük
kullanım süresi
(saat)

Aydınlatma
gereçlerinin
kullanımı
-Oturma
odasındaki
aydınlatma
cihazı sayısı
-Konutun geri
kalanındaki
aydınlatma
cihazı sayısı
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6. ÖRNEK OLAY SONUÇLARI
Burada, anket yöntemi ile hakkında veri toplanan davranış: bildirilen davranış, ölçüm yöntemi ile
hakkında veri toplanan davranış: gözlenen davranış olarak adlandırılmıştır. Aşağıda üç davranış
örneği üzerinden, konutta bulunma, termostat kullanımı, ve konut gereçlerinin kullanımı, bildirilen ve
gözlenen davranış karşılaştırılması aktarılmıştır. Bildirilen davranışa göre, hafta içi kullanıcılardan biri
17.00 – 07.00 saatleri arasında, diğeri 19.00 – 07.00 saatleri arasında konutta bulunmaktadır.
Haftasonu ise, her iki kullanıcı 13.00 – 10.00 saatleri arasında konutta bulunmaktadır (Şekil 5).

Konutta bulunma-haftaiçi

Konutta bulunma-haftasonu

Şekil 5. Konutta Bulunma (Bildirilen Davranış – Veri Toplama Yöntemi: Anket).
Bildirilen davranışa göre, perşembe günleri dışında hafta içi termostat karar dereceleri saat 22.00’den
16.00’ya kadar 13 C, 16.00 ile 18.00 arası 15 C, 18.00 ile 19.00 arası 16 C, 19.00’dan 22.00’ye
kadar da 17 C’dir. Perşembe günü ise, 22.00 – 06.00 arası 13 C, 06.00 – 09.00 arası 14 C, 09.00 –
17.00 arası 15 C, 17.00 – 18.00 arası 16 C, ve 18.00’den 22.00’ye kadar da 17 C’dir. Haftasonu,
termostat kullanımı davranışı yine oldukça değişkendir: 22.00 – 08.00 ve 10.00 – 12.00 arası 13 C,
08.00 – 10.00 ve 12.00 – 15.00 arası 15 C, 15.00 – 17.00 arası 16 C, 17.00’den 20.00’ye kadar 17
C, ve 20.00’den 22’ye kadar da 18 C’dır (Şekil 6).

Perşembe günleri dışında termostat kullanımı

Perşembe günü termostat kullanımı

Haftasonu termostat kullanımı
Şekil 6. Konutta Bulunma Ve Termostat Kullanımı (Bildirilen Davranış – Veri Toplama Yöntemi: Anket)
Bilgisayarlar ankette belirtilenin iki katı kadar süre kullanılmıştır. Kablosuz telefon ve aspiratör’ün
ankette belirtilen süreden daha fazla kullanıldığı söylenebilir.
Anket ve ölçümler üzerinden edinilen verilerle bildirilen ve gözlenen davranışla ilgili aşağıdaki
sonuçlara varılmıştır:
1. Konutun ikinci katı en çok kullanılan odaları barındırmaktadır.
2. Konutta ve odalarda bulunma süreleri açısından, gözlenen davranış bildirilen davranıştan çok
daha detaylı ve doğru bilgi vermektedir.
3. Kullanıcı davranışı haftaiçi ile haftasonu arasında değil, evde olunan ya da olunmayan güne
göre değişiklik göstermektedir.
4. Gözlenen davranış bildirilen davranışın aksine, oturma odası ve mutfak ile ilgili daha
gelişigüzel bir kullanım biçimi olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni, mutfağın açık olup,
oturma odası ile beraber kullanılıyor olması olabilir.
5. Mutfak ve çalışma odası gibi kullanım biçiminde çeşitliliğin fazla olabileceği odalarda,
gözlenen davranış ile bildirilen davranış birbirinden tamamen farklıdır.
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Tablo 4. Konutta Kullanılan Gereçler (Anket ile Elden Edilen Bilgiye Karşılık Gözlemle Elde Edilen
Bilgi)

TV

Bildirilen davranış
Günlük
Haftalık
(dak)
(saat)
100
10

Gözlenen davranış
Günlük
Haftalık
(dak)
(saat)
100
10

Monitor

60

8

60

8

Laptop
Radyo
İnternet

NA
15
-

1
2
1

NA
15
-

1
2
1

Dvd çalar

90

5

90

5

Dvd kayıt
cihazı
Telefon
Kahve
makinası

60

5

60

5

1440
9

148
0,5

1440
9

148
0,5

Tost
makinası
Elektrikli
fırın
Gazlı fırın
Aspiratör
Buz
dolabı
Derin
dond.cu
Çamaşır
makinası
Pres ütü
Ütü

Bildirilen davranış
Günlük
Haftalık
(dak)
(saat)
10
1

Gözlenen davranış
Günlük
Haftalık
(dak)
(saat)
10
1

10

1

10

1

5
15
1440

0,5
2
148

5
15
1440

0,5
2
148

1440

148

1440

148

-

180

-

180

5
3

0,5
0,2

5
3

0,5
0,2

SONUÇ
Kullanıcı davranışı ve enerji performansı ilişkisi sosyal bilimler, tasarım, mühendislik ara kesitinde çok
boyutlu bir konudur. Bu bakımdan davranışın enerji performansına etkisini araştırırken, mevcut
yaklaşımların, davranışın nedenlerine ve davranışın kendisine odaklandığı bir kez daha
vurgulanmalıdır (Bölüm 3).
Tümevarımcı yaklaşımlar, kullanıcı davranışının enerji performansına olan etkisini, tümdengelimci
yaklaşımlara göre daha fazla olarak hesaplamaktadır. Tümevarımcı yaklaşımlar, kısa zaman aralığıyla
toplanan veri detayı sayesinde alışkanlıklara yönelik daha kesin bilgi sağlayabilirler, anketlerde
insanların genelde davranışları hakkında bilgi verirken, gerçekten yaptıkları gibi değil hatırladıkları gibi
bildirim yaptıkları görülmektedir.
Bildirilen kullanıcı davranışı, ısıtma alışkanlıklarının, konutta bulunma süreleri ile doğrudan ilişkili
olduğunu göstermektedir. Bunun yanında konutta ısıtma düzenlemesinin, radyatör vanalarının sürekli
aynı seviyede tutularak, termostatla yapıldığı söylenebilir. Havalandırma davranışı ise konutta
bulunmaktan bağımsız, sabit bir düzendedir. Sabah saatlerinde ve gece saatlerinde yatak odaları,
öğleden sonra ve erken akşam saatlerinde oturma odası ve mutfağın havalandırılması gibi. Gözlem
yöntemi kullanıcı davranışı, düzensiz - münferit davranışlar hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır. Bu
bakımdan, çalışma odaları, hobi odalarının kullanımı gözlem yoluyla daha iyi incelenebilir.
Kullanıcıların davranışları haftaiçi ve haftasonu arasında değil, evde bulunulan ve bulunulmayan
günler arasında daha çok farklılık göstermektedir.
Ölçüm ve gözlemler kullanıcı davranışı - enerji performansı ilişkisinin anlaşılmasına daha çok katkıda
bulunacak detayda veri toplanmasını sağlayacaktır. Tümevarımcı, aşağıdan yukarı modelleme
yöntemiyle, davranış nedenlerine değil daranışın kendisine odaklanarak, mimar ve mühendislere
tasarım aşamasında daha etkin katkı sağlayabilir.
BEP-TR, binalarda enerji performansı yönetmeliğinin kullanımını zorunluğu kıldığı yöntem olarak
kullanıcı davranışını hesap yönteminde ele almamaktadır. Ayrıca, yönetmeliğin Türkiye’de etkin
uygulamaya geçmesinden sonrasındaki süreçte, bu çalışmada bahsedilen konu ve sorunların
gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Bu bakımdan, konunun her seviyede, farklı aktörler tarafından ele
alınması gereklidir. Kullanıcıların konut enerji yönetim sistemlerinin nasıl çalıştığı ile ilgili
bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması bunlardan biri olabilir.
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YAPILARDA DOĞAL HAVALANDIRMANIN SAĞLANMASINA
YÖNELİK İLKELER
Polat DARÇIN
Ayşe BALANLI

ÖZET
Yapı içi hava kirliliğinin giderilmesinde ve yaşam için gerekli oksijenin sağlanmasında en ekonomik ve
çevreci yol doğal havalandırmadır. Doğal havalandırma için uygun nitelikteki hava yapıya alınmalı ve
kirlenen iç hava yapıdan uzaklaştırılmalıdır.
Isınarak yükselen havanın soğuk hava ile yer değiştirmesi sonucu oluşan hava deviniminin özellikleri
havalandırmanın etkinliği açısından önemlidir. Yapının konumunun, biçiminin, birimlerinin yerleşiminin,
duvar boşluklarının, kulelerin ya da bacaların hava devinimi ile ilişkisi irdelenerek kararların tasarıma
aktarılması yeterli bir doğal havalandırma için gereklidir. Doğal hava devinimi – yapı ilişkisinin doğru
kurulmasıyla kullanıcı sağlığını bozmayan, enerji tüketmeyen, çevreyi kirletmeyen ve maliyetleri
artırmayan bir havalandırma sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Havalandırma, Doğal havalandırma, Hava devinimi.

ABSTRACT
The most economical and environmentalist way of providing vital oxygen and removing indoor air
pollution is natural ventilation. To ventilate buildings with natural methods, it is necessary that the
convenient outdoor air should be taken into building and polluted indoor air should be removed out.
The properties of airflow, which is formed by the replacement of the polluted and thereby heated air
with cold and clean air, are important in terms of ventilation effectiveness. For accurate ventilation, it is
necessary to examine the relationship of airflow with the position and form of buildings, the location of
building units, wall openings, turrets or stacks and to benefit from these examinations during design.
By establishing an effective relation between natural airflow and buildings, a ventilation, which does
not cause health problems, consume energy, create environmental pollution or increase costs, will be
supplied.
Key Words: Ventilation, Natural ventilation, Airflow.

1. GİRİŞ
İnsanın yaşamını sürdürmesi için gerekli oksijenin karşılanması ve yapı içinde çeşitli nedenlerle
oluşabilen hava kirliliğinin giderilmesi için yapının doğru ve yeterli bir şekilde havalandırılması gerekir.
Havalandırma, yapma sistemlerin kullanılması ya da doğal yollar ile sağlanabilir. Yapılarda
havalandırmanın doğal yollarla sağlanması enerji korunumu, ekonomi ve sağlık açısından yapma
sistemlere göre daha olumludur. Ancak yapının doğal yöntemlerle istenen düzeyde
havalandırılabilmesi, uygun nitelikteki dış havanın yapıya ulaşmasını, bu havanın yapı kabuğu
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aracılığıyla yapı içine alınmasını, yapı içinde yeterli ve uygun hava dolaşımının sağlanmasını ve
kirlenen havanın yapı dışına çıkarılmasını gerektirir.
Bu çalışmanın amacı doğal havalandırma ile yapı ilişkisini kurarak ve belirtilen gereklilikleri irdeleyerek
tasarımcıya yol göstermektir. Konu enerji, ekonomi ve sağlık açısından önemli görülmekte, yeterli
düzeydeki doğal havalandırmanın dış havanın niteliği ve kentsel özellikler yanında yapının konumu,
biçimi, planı ve boşluklarının hava devinimlerine uygun olarak düzenlenmesi ile sağlanabileceği
varsayımına dayanmakta ve çalışma yapılarda doğal havalandırmanın sağlanmasına yönelik ilkeleri
içermektedir.

2. DOĞAL HAVALANDIRMA
Kapalı bir mekândaki kullanılmış, kirli ve ısınmış havanın, temiz, kirletici içermeyen hava ile yer
değiştirmesi havalandırma olarak tanımlanır. Havanın yer değiştirmesi, başka bir anlatımla hava
devinimleri, hava sıcaklığı ile ilişkili olan basınç farklarından kaynaklanır.
Çeşitli etkenlerle (ısıtma, üretim, ulaşım ya da güneş) ısınan hava genleşir, basıncı azalır ve yükselir.
Yükselen havanın yerini soğuk olan yüksek basınçlı hava alır.
Yapıda istenen düzeyde havalandırmanın doğal yöntemlerle sağlanmasında hava deviniminin
oluşumu, hızı, davranışı, biçimlenişi, yapı çevresinde ve içinde ortaya çıkardığı basınç bölgelerinin
dağılımı ve basınç düzeyleri önemlidir.
Devinim her durumda havanın yüksek basınçlı (pozitif) bölgesinden alçak basınçlı (negatif) bölgesine
doğru akmasıyla gerçekleşir; akarken karşılaştığı engellere göre farklı davranışlar gösterir ve engelin
çevresinde farklı hava basınç bölgeleri oluşturur. Şekil 1’de hava deviniminin davranışı görülmektedir.

Hava deviniminin oluşumu
Havanın yüksek basınçlı bölgeden
alçak basınçlı bölgeye akması

Hava deviniminin yönü
Engelle karşılaşan havanın yön
değiştirmesi

Hava deviniminin doğrultusu
Dar açılı engelin hava akımını
etkilemesi

Hava deviniminde burgaçlar
Geniş açılı engelin hava akımını
etkilemesi

Bernoulli etkisi
Engel nedeniyle akış hızının
artması ve hava basıncında düşme

Venturi etkisi
Sıkışma nedeniyle akış hızının
artması ve hava basıncında düşme

Şekil 1. Hava Deviniminin Davranışı [1. Kaynaktan Uyarlama].
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3. YAPI - DOĞAL HAVALANDIRMA İLİŞKİSİ
Yapıda etkin doğal havalandırma, temiz havanın yapı içine alınması, yapıda dolaştırılması ve kirlenen
havanın yapıdan uzaklaştırılması ile sağlanır. Bu durum, dış çevrede yapıyı etkileyen uygun nitelikteki
hava deviniminden yararlanılarak ya da yapı çevresinde/içinde ısı etkisi ile hava devinimi oluşturularak
gerçekleşebilir (Bkz Şekil 2).

Uygun dış hava devinimi ile yapı içindeki
havanın akışı

Yapı çevresinde/içinde ısı etkisi ile hava
devinimi oluşması

Şekil 2. Yapıda Doğal Havalandırmanın Sağlanması [2. Kaynaktan Uyarlama].
Doğal havalandırmanın niteliğinde ve yeterliliğinde yapının konumunun, biçiminin, planının (yapı
birimlerinin yerleşimi) ve boşluklarının bu devinime uygun düzenlenmesi etkilidir.
3.1. Yapının Konumu ve Doğal Havalandırma
Yapının konumu, etkin doğal havalandırma için uygun dış hava deviniminden ve güneşin ısıtıcı
etkisinden yararlanma açısından önemlidir.
Devinen hava bir yapı ile karşılaştığında yapının çevresinde farklı düzeylerde basınç bölgeleri
oluşturur. Devinimi karşılayan yapı cephesinde pozitif basınç ile itme etkisi, diğer cephelerde negatif
basınç ile emme etkisi ortaya çıkar [3]. Yapının konumu ve devinim doğrultusu ile yaptığı açıya göre
değişen hava basınç bölgeleri ve düzeyleri Şekil 3’te görülmektedir.

Devinim doğrultusu ile dik açı yapan
konumlanış ve basınç dağılımı

Devinim doğrultusu ile 45º açı yapan
konumlanış ve basınç dağılımı

Şekil 3. Dış Hava Devinimi – Yapı Konumlanışı İlişkisi [4. Kaynaktan Uyarlama].
Farklı ısı kaynaklarının yanı sıra güneşin ısıtıcı etkisinden yararlanılarak yapı içinde hava devinimi
sağlanabilir. Bu nedenle yapı konumunun yıl ve gün boyunca değişen güneş ışınları ile ilişkisi
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önemlidir. Şekil 4’te güneş etkisi ile yapı içinde sağlanan doğal hava devinimi ve oluşan basınç
bölgeleri gösterilmiştir.

Şekil 4. Güneş Etkisi ile Hava Deviniminin Oluşması.
3.2. Yapının Biçimi ve Doğal Havalandırma
Yapının biçimi dış hava deviniminin yapı çevresinde oluşturduğu basınç bölgelerini ve düzeylerini
etkilemektedir.
Dar cephesi dış hava devinimi doğrultusunda biçimlenen yapıların geniş cephelerinde negatif basınç
sonucu güçlü emme etkisi ortaya çıkar. Yapının geniş cephesi hava devinimi doğrultusunda
biçimlendirilirse, bu cephede pozitif basınç ile güçlü itme etkisi, karşı cephede ise negatif basınç ile
güçlü emme etkisi oluşur [5] (Bkz Şekil 5).

Şekil 5. Dış Hava Devinimi – Yapı Konumlanışı İlişkisi [6. Kaynaktan Uyarlama].
Yapı kabuğunun biçimlenişi ve üst örtünün eğimi hava deviniminin yapı çevresinde oluşturduğu basınç
bölgelerini ve düzeylerini etkiler (Bkz Şekil 6).
Prizma ve silindir biçimindeki yüksek yapılara çarpan hava yapı çevresinde farklı nitelikte devinimlerin
ve basınç bölgelerinin oluşmasına neden olur (Bkz Şekil 7).
Dış hava devinimi yapı biçimi ile yönlendirilerek yapı içinde sağlanan doğal havalandırmanın etkinliği
ve niteliği değiştirilebilir (Bkz Şekil 8).
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Çatı eğiminin 30º’den fazla olması
durumunda basınç değişimi

Şekil 6. Çatı Eğimine Göre Yapı Çevresinde Oluşan Basınç Bölgeleri [7. Kaynaktan Uyarlama].

Prizmatik bir yapının çevresinde oluşan basınç
bölgeleri (yan görünüş)

Silindirik bir yapının çevresinde oluşan basınç
bölgeleri (yan görünüş)

Prizmatik bir yapının çevresinde oluşan basınç
bölgeleri (üst görünüş)

Silindirik bir yapının çevresinde oluşan basınç
bölgeleri (üst görünüş)

Şekil 7. Farklı Biçimlerdeki Yüksek Yapıların Çevresinde Oluşan Basınç Bölgeleri [8. Kaynaktan
Uyarlama].
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Şekil 8. Dış Hava Deviniminin Yapı Biçimi ile Yönlendirilmesi [9. Kaynaktan Uyarlama].
3.3. Yapının Planı ve Doğal Havalandırma
Yapı içindeki birimlerin, her birim etkin bir doğal havalandırmadan yararlanacak şekilde, dış çevre
hava devinimleri ve güneş ışınımı göz önüne alınarak düzenlenmesi önemli görülmektedir.
Havanın yapı içindeki devinimi göz önüne alınarak, hava kirliliği üreten birimler ile diğer birimlerin
yerleşimi, kirlilik yayılmayacak biçimde düzenlenebilir.
Planlamada iç bölmelerin ve donanımların hava devinimini engellememesini ve yönlendirmesini
sağlanmak havalandırma açısından olumludur [3].
Bazı durumlarda yapıda avlu ya da güneş odası (sera) kullanılması etkin hava deviniminin
sağlanmasında yararlıdır (Bkz Şekil 9).

Avlu kullanımı ile doğal havalandırma
etkinliğinin artırılması [2. kaynaktan uyarlama]

Güneş odası kullanımı ile doğal havalandırma
etkinliğinin artırılması [3. kaynaktan uyarlama]

Şekil 9. Yapıda Avlu ve Güneş Odası Kullanımının Doğal Havalandırmaya Etkisi.
3.4. Yapıda Boşluklar ve Doğal Havalandırma
Yapıda duvar boşluklarının (pencere ve kapı), bacaların ve kulelerin düzenlenmesi, iç ortamda
oluşturulacak doğal hava devinimini etkiler. Yeterli doğal havalandırma, tüm yapı birimlerinde temiz
havanın mekâna gireceği ve kirli havanın uzaklaştırılacağı uygun boşluk/boşluklar tasarlanması ile
sağlanabilir.
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3.4.1. Duvar Boşlukları ve Doğramanın Doğal Havalandırmaya Etkisi
Doğal havalandırmanın etkinliği açısından duvar boşluklarının konumu, boyutları, sayısı ve
doğramanın niteliği önemlidir.
Bir iç mekânda tek ya da karşılıklı iki duvar boşluğu düzenlenmesi durumunda doğal havalandırmanın
etkinliği açısından gerekli mekân derinliği Şekil 10’da gösterilmektedir.

Şekil 10. Mekân Derinliğine Göre Duvar Boşluklarının Konumu [2. Kaynaktan Uyarlama].
Duvar boşluklarının düzenlenmesinde yararlanılmak istenen dış hava deviniminin doğrultusu ve
boşlukların birbirine göre konumu havalandırma açısından etkilidir. Şekil 11 ve 12’de farklı
düzenlemeler sonucu mekânda ortaya çıkan hava akışı görülmektedir. Havanın uygun hızda, yön
değiştirerek mekânın tümünde sürekli devindiği örnekler havalandırma açısından olumludur.

Devinim hızı yüksek, yetersiz
havalandırma

Devinim hızı yüksek, yetersiz
havalandırma

Yetersiz havalandırma

Etkin havalandırma

Etkin havalandırma

Etkin havalandırma

Şekil 11. Devinimin Doğrultusunun Duvar Boşluğuna Dik Olması Durumunda Havalandırma [4.
Kaynaktan Uyarlama].
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Etkin havalandırma

Şekil 12. Devinim Doğrultusunun Duvar Boşluğu İle Dar Açı Yapması Durumunda Havalandırma [4.
Kaynaktan Uyarlama].
Mekân içindeki bölücülerin uygun yerleşimi ile Şekil 11’de verilen olumsuz havalandırma örnekleri
etkin havalandırmaya dönüştürülebilir. Buna karşın iç mekândaki hava devinimi göz önüne alınmadan
konumlandırılan bölücüler havalandırma etkinliğinin azalmasına neden olabilir (Bkz Şekil 13).

Etkin havalandırma

Etkin havalandırma

Yetersiz havalandırma

Yetersiz havalandırma

Şekil 13. Bölücüler Kullanılarak Havalandırma Etkinliğinin Değiştirilmesi [4. Kaynaktan Uyarlama].
Havalandırmanın etkinliği açısından temiz havanın mekâna girdiği duvar boşluğu, kirli havanın
mekândan uzaklaştırıldığı boşluktan küçük olmalıdır [6].
Duvar boşluğunun üst bölümünde kirli ve sıcak hava, alt bölümünde daha soğuk olan temiz hava,
ortasında ise devinimin olmadığı tarafsız bir bölge bulunur. Bu nedenle doğrama açılışının ve kanat
düzenlemesinin Şekil 14’de gösterilen bu ilkeye uygun olması önemlidir. Şekil 15’de ise havalandırma
açısından uygun pencere açılışları örneklenmektedir.
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Şekil 14. Duvar Boşluğunda Hava Devinimi [10. Kaynaktan Uyarlama].

Vasistas pencere

Yatay eksenli pencere

Vasistas pencere

Düşey sürme pencere

İtalyan tipi pencere

Avustralya tipi pencere

Şekil 15. Doğal havalandırmaya uygun pencere açılışları [10. kaynaktan uyarlama].
Şekil 15’de görülen pencere açılışlarından farklı olarak havanın dolaştırılması özellikle soğuk
bölgelerde ısı korunumu açısından yarar sağlar. Çoğunlukla açılmayan bu doğramalar iki ya da daha
çok saydam yüzeyden oluşur (Bkz. Şekil 16).

Christen tipi pencere

Üçlü sistem

Şekil 16. Havanın Pencere Boşluğu İçinde Dolaştırılması [10. Kaynaktan Uyarlama].
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Duvar ya da doğrama üzerinde düzenlenen denetimli ızgara ve boşluklar (Bkz Şekil 17) havanın giriş çıkış hızını ve sürekliliğini belirlemeye olanak verir.

Permanent tip pencere

Ventrov tip pencere

Hichliffe & Sons tip pencere

Hava borusu kullanımı

Şekil 17. Havanın Denetimli Izgaralar Ve Boşluklarla Yapı İçine Alınması [10. Kaynaktan Uyarlama].
3.4.2. Baca ve Kulelerin Doğal Havalandırmaya Etkisi
Yapıda doğal havalandırmanın etkinliğini artırmak üzere havalandırma bacaları, güneşin ısıtıcı etkisi
ile yapı içindeki kirli havanın atılmasını sağlayan güneş bacaları ya da dış hava devinimlerinin üst
kotlardan yapı içine alınarak mekânlarda dolaştırılmasını sağlayan rüzgâr kepçeleri kullanılabilir (Bkz
Şekil 18).

Havalandırma bacası

Güneş bacası [11. kaynaktan
uyarlama]

Rüzgâr kepçesi [12. kaynaktan
uyarlama]

Şekil 18. Baca ve Kulelerin Kullanılmasıyla Sağlanan Doğal Havalandırma.

SONUÇ
Yapı içindeki kirli havanın dışarı atılması ve yaşam için gerekli oksijenin sağlanmasında öncelikli
yöntem doğal havalandırmadır. Etkin ve yeterli doğal havalandırma, uygun nitelikteki havanın yapıya
ulaşması, yapı içine alınarak dolaştırılması ve kirlenen havanın uzaklaştırılması ile gerçekleştirilebilir.
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Bunun için yapı tasarımcıları; yapı dışındaki havanın devinim kuralları ve niteliği ile hava devinimine
kentsel ölçekteki etkilerin (güneşin, yerey özellilerinin, yeşil dokunun, çevredeki yapıların vb etkileri)
yanı sıra havalandırmayı sağlayan doğal hava devinimi ile yapının





konumu
biçimi
birimlerinin yerleşimi ve
boşlukları

arasındaki ilişkiyi irdelemelidir.
Yapıya ilişkin bu özellikler doğal hava devinimine uygun olarak düzenlendiğinde





hava niteliği iyi ve yapı içinde hava kirliliği oluşturmayan, dolayısıyla kullanıcı sağlığını
bozmayan,
enerji tüketmeyen,
enerji tüketiminin çevreyi kirletmediği,
yapının üretim ve kullanım maliyetini artırmayan

bir havalandırma sağlanmış olacaktır.
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HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ AÇISINDAN CO 2
MİKTARININ ANALİZİ
Hüsamettin BULUT

ÖZET
İnsanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle iç hava kalitesinin önemi günümüzde
artmaktadır. CO 2 iç hava kalitesini kontrol etmek için önerilen önemli bir iç hava kirleticisidir. Kabul
edilebilir iç hava kalitesi oluşturmak için CO 2 hissedicileri iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde
kullanılarak, gerekli temiz dış hava iç ortama sevk edilerek ihtiyaca dayalı havalandırma yapılmakta ve
enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Bu çalışmada, konut, ofis, derslik gibi değişik ortamlarda CO 2 miktarı
ölçümü alınarak, iç hava kalitesi ve havalandırma açısından analizler yapılmıştır. CO 2 miktarının
ortamdaki değişimi, kişi sayısı, sıcaklık ve bağıl nem gibi diğer iç hava kalitesi parametreleri ile birlikte
incelenmiştir. Doğal havalandırmalı ortamlarda meydana gelen hava sızıntısı hesaplanarak
havalandırmanın iç hava kalitesi açısından yeterli olup olmadığı tespit edilmiştir. CO 2 miktarına göre
ihtiyaca dayalı havalandırma yapıldığında gerekli havalandırma miktarları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İç hava kalitesi, havalandırma, CO 2 , enerji verimliliği.

ABSTRACT
Nowadays, the importance of indoor air quality is increasing due to its direct relation with human
health and efficiency. Carbon dioxide is an important pollutant in controlling indoor air quality. CO 2
sensors are used in air-conditioning and ventilation systems in order to achieve acceptable indoor air
quality. Demand controlled ventilation was made by supplying required fresh outdoor air to indoor
environment. Demand controlled ventilation can make energy saving. In this study, CO 2 levels are
measured in different spaces such as house, office and classrooms. The results of measurements are
analyzed in view of indoor air quality and ventilation. The relationship and correlation between indoor
CO 2 level and other pollutants are determined statistically. Air leakage from infiltration is also
calculated. It is seen that natural ventilation rate is not enough for indoor air quality. CO 2 based
demand control ventilation is one of the best solution for both acceptable indoor air quality and
ventilation strategy.
Key Words: Indoor air quality; ventilation, CO 2 , Energy efficiency.

1. GİRİŞ
İç hava kalitesi, iç ortam havasının temizliği ile ilgili olup karmaşık bir yapıya sahiptir. İnsanların içinde
bulunduğu havadan farklı beklentileri olduğu ve farklı algılamalarından dolayı, iç hava kalitesi için
kesin sınırlar çizmek veya tanımlamak zordur. Bundan dolayı, "kabul edilebilir iç hava kalitesi" terimi
ortaya çıkmıştır. ASHRAE 62–1989, 2001 ve 2004 Standardında kabul edilebilir iç hava kalitesi
"İçinde, bilinen kirleticilerin, yetkili kuruluşlar tarafından belirlenmiş zararlı konsantrasyonlar
seviyelerinde bulunmadığı ve bu hava içinde bulunan insanların %80 veya daha üzerindeki oranın
havanın kalitesiyle ilgili herhangi bir memnuniyetsizlik hissetmediği havadır” olarak açıklanmaktadır [1,
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1680 _______

2, 3]. İç hava kalitesi ile bağlantılı olarak Tight Building Syndrom -TBS (Kapalı Bina Sendromu), Sick
Building Syndrom-SBS (Hasta Bina Sendromu) ve Building Related illness-BRI (Bina Bağlantılı
Hastalıklar) olarak adlandırılan sağlık problemleri tanımlanmaktadır [4, 5]. Yapılan birçok araştırmada
iç ortamdaki kirleticilerin seviyesi, dış ortama göre daha yüksek olduğu görülmüştür [6]. İnsanlar
zamanlarının %90’ı gibi büyük bir kısmını iç hacimlerde geçirdiği ve bu hacimlerdeki kirleticilerin
ortamdan uzaklaştırılamadığı dikkate alındığında, iç hava kalitesinin neden önemli ve dikkat edilmesi
gereken bir konu olduğu ortaya çıkmaktadır.
İç hava kalitesi, sadece konfor için değil, sağlık ve verimlilik için de gereklidir. Binalarda hava kalitesini
kontrol için genelde havalandırma ve temizlik olmak üzere 2 yaklaşım benimsenmiştir. Dış hava ile
temiz havayı içeri verme olan havalandırmanın yanında havanın filtrasyonu da gerektirmektedir [7].
İç hava kalitesini bozan kirleticiler iç ortam ve dış ortam kaynaklıdırlar. İç ortam kirlilik kaynaklarının
başında insan gelmektedir. Bunun yanında iç ortamda bulunan halılar, mobilyalar, temizlik için
kullanılan maddeler, sigara dumanı, soba dumanı ve çeşitli amaçlar için kullanılan alet ve cihazlar
diğer iç kirleticilerdir. Dış ortam kirleticileri ise atmosfer havasındaki tozlar, polenler, araba egzozları ve
endüstriyel kaynaklı havaya atılan kirleticiler olabilir. Dış ortam havasında bulunan kirleticiler, içeri
verilen dış hava veya içeri sızan dış hava ile iç hava kalitesini olumsuz etkilerler. Sonuçta iç hava
kalitesi düşük olan ortamlarda kirleticilere maruz kalan kişiler, alerji, enfeksiyon, zehirlenme ve
yorgunluk gibi çeşitli sağlık problemleri ve rahatsızlıklar yaşarlar.
İç ortamdaki sıcaklık (T), bağıl nem (BN), hava hızı, karbondioksit (CO 2 ), solunabilinir asılı partikül
madde (PM), uçucu organik bileşikler (VOC), azot oksitler (NOx), karbonmonoksit (CO), ozon (O 3 ),
kükürtdioksit (SO 2 ), radon, formaldehitler (HCHO), bakteri sayısı gibi parametreler ölçülerek iç hava
kalitesinin durumu ve değerlendirilmesi yapılmaktadır [8–10].
Bu çalışmada, CO 2 miktarına göre ihtiyaca dayalı havalandırmanın temel prensipleri açıklanmıştır.
Ayrıca konut, ofis, derslik gibi değişik ortamlarda CO 2 miktarı ölçümleri alınarak, iç hava kalitesi ve
havalandırma açısından analizler yapılmıştır.

2. İÇ ORTAMDAKİ CO 2 MİKTARI
CO 2 iç hava kalitesini kontrol etmek için önerilen önemli bir iç hava kirleticisidir. Normalde atmosfer
havasının hacimsel olarak %0.03’ü CO 2 ’dır. Dış ortam havasında bulunan CO 2 , çevre özelliklerine
göre 330 ile 500 ppm arasında değişmektedir. Dolayısıyla iç ortamda CO 2 ’in olmaması mümkün
değildir. CO 2 zehirli bir gaz değildir fakat oksijensizlikten boğma tehlikesi ortaya çıkarabilir.
Konsantrasyon değeri 35000 ppm’i geçtiğinde, merkezi nefes sinir alıcıları tetiklenir ve nefes alma
noksanlığına sebep olur. Daha yüksek konsantrasyonlarda oksijen azlığından dolayı merkezi sinir
sistemi görevini yapamamaya başlar [11].
İnsanlar nefes alıp vermeleri ile iç ortama CO 2 verirler. Normal bir iş ile uğraşan bir insan saate 20 litre
(0.02 m3) CO 2 üretir [5]. Bu yüzden iç ortamda havalandırma yapılmazsa insan sayısı artıkça, CO 2
derişimi artar. İnsanlardan mahal havasına aktarılan CO 2 gazı miktarı, meşguliyet durumlarına göre
değişebilir. Tablo 1’de insanların meşguliyet durumlarına göre havaya verdikleri CO 2 miktarları
verilmiştir [12]. Şekil 1’de ise faaliyet (hareketlilik) düzeyine göre nefes alma miktarı, oksijen tüketimi
ve CO 2 üretim miktarının değişimi verilmiştir [13]. Şekilden CO 2 üretiminin ve nefes alma miktarının
metabolik aktiviteye bağlı olduğu görülmektedir (1 met= 58 W/m2).
Tablo 1. İnsanların Meşguliyet Durumlarına Göre Havaya Verdikleri CO 2 Miktarı
Durum
Oturan
Elle hafif iş yapma
Elle iş yapma veya yavaş yürüme
Ağır iş yapma veya hızlı yürüme

Faaliyet derecesi
I
II
III
IV

CO 2 veriş miktarı (litre/saat)
15
23
30
30
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Şekil 1. Faaliyet Düzeyine Göre Nefes Alma Miktarı, Oksijen Tüketimi ve CO 2 Üretim Miktarının
Değişimi

3. CO 2 MİKTARI VE HAVALANDIRMA
Havalandırma, mekanik veya doğal olarak bir mahale hava sağlanması veya mahalden hava alınması
olarak tanımlanır. Havalandırma, esasen kirlenen iç havanın tazelenmesidir ve sağlık için yeterli temiz
dış hava sağlanmasıdır. Temiz hava için havalandırma miktarı, mahaldeki kişi sayısına, mahal taban
alanına ve mahal hava değişimine göre belirlenebilir. Ancak iç hava kalitesi açısından en uygunu
ortamdaki CO 2 miktarına göre havalandırma yapılmasıdır. Çünkü mahale verilmesi gereken hava
miktarının görevi, iç ortamdaki kirletici oranlarını düşürmek ve kirleticiler için belirlenen seviyelerin
üstüne çıkılmasını engellemektir. Mahalde bulunan malzemeler ve insanlardan kaynaklanan
kirleticilerin kontrolü gerekmektedir. İnsan tarafından tüketilen oksijen miktarı düşük yoğunluktaki bir
mahal için çok küçük olacağı için temiz hava ihtiyacı için ana belirleyici olmamaktadır. Mahaldeki,
radon, formaldehite, değişik organik bileşikler, partikül madde, CO 2 , kokular ve NOx’ler temel iç ortam
kirleticilerdir. Her bir kirletici için mahale göre belirli bir sınır tayin edilmiştir. Ancak, pratik açıdan
mahaldeki her bir kirletici miktarının ve konstrasyonun kontrolü mümkün değildir. CO 2 bütün diğer
kirleticileri yaklaşık olarak temsil ettiği kabul edilmektedir ve CO 2 miktarına göre havalandırma
yapılmaktadır [4].
İç ortamdaki minimum CO 2 derişikliğini sağlamak için, mahale verilmesi gereken hava miktarı
(m3/saat);
İç Hava Kalitesi Sempozyumu
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denklemi İle bulunabilir. Burada V CO2 Mahal içindeki insanların ürettiği CO 2 miktarı (m3/saat), C s ve
C d ise sırasıyla mahalde izin verilen sınır CO 2 miktarı (ppm) ve dış ortam CO 2 miktarını (ppm)
vermektedir. Sınır CO 2 miktarı ile ilgili kesin bir değer olmamakla birlikte, CO 2 miktarı için sınır değer
1000 ppm en çok kabul edilen değerdir. Dolayısıyla 1000 ppm CO 2 konsantrasyonu, iç hava kalitesi
için temel kabul edilmektedir [1, 2, 4]. Eğer CO 2 miktarı bu seviyeden düşük ise iç ortamdaki hava,
kabul edilebilir iç hava kalitesindedir. 1000 ppm CO 2 miktarı, Pettenkofer sayısı olarak da bilinmektedir
[5]. Kabul edilebilir iç hava kalitesi oluşturmak için CO 2 hissedicileri havalandırma sistemleri ile
kullanılarak, gerekli temiz dış hava iç ortama sevk edilmektedir.
Tiyatro, sinema ve konferans salonları, toplantı odaları, lokantalar, müzeler, mağazalar, spor salonları
gibi mahallerin taze hava ihtiyaçları, içinde bulunan insan sayısıyla doğru orantılı olarak
değişmektedir. Bu değişim göz önüne alınmayarak maksimum yüke göre hesap yapıldığında ve bu
mahallerde az sayıda kişi bulunduğu zamanlarda büyük enerji kayıpları oluşmaktadır. İhtiyaca dayalı
havalandırma, havalandırılan mahallerin özelliklerine göre mahaldeki hava kalitesini basit CO2
hissedicileri veya karma gaz hissedicileri ile ölçerek, mahale verilen taze hava miktarını ihtiyaca göre
değiştirerek içerisinin hava kalitesini ideal şartlarda tutan sistemlerdir [14]. Şekil 2’de CO2 miktarına
göre ihtiyaca dayalı bir havalandırma sistemi gösterilmiştir [15].

Şekil 2. CO 2 Kontrollü İhtiyaca Dayalı Havalandırma Sistemi
İhtiyaca dayalı havalandırmanın temel amacı yüksek düzeyde bir iç hava kalitesi sağlama ve aynı
zamanda fazla havalandırma yapmayıp enerji tasarrufu sağlamaktır. İhtiyaca dayalı havalandırma en
az enerji harcanarak mahal iç hava kalitesini ideal standartta tutan sistemlerdir. Bu da havalandırılan
mahalin özelliklerine göre mahaldeki hava kalitesinin basit CO 2 hissedicileri veya karma gaz
hissedicileri kullanılarak mümkündür [13]. Karma gaz hissedicileri CO 2 hissedicilerinden daha ucuzdur
(CO 2 hissedicilerinin fiyatının yaklaşık 1/3'ü) ve insan burnuna yakın duyarlılıkta tüm kirletici gazları ve
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uçucuları hissetme özellikleri vardır. Bu nedenle tütün içilen balo salonları, toplantı odaları, lokantalar,
giyinme odaları gibi tüm mahallerde kullanılabilirler. Bu güne kadar elde edilen deneyimler, karma gaz
hissedicilerinin küçük ve orta büyüklükteki havalandırma sistemlerinde kullanıldığında daha ekonomik,
CO 2 hissedicilerinin ise ancak tütün içilmeyen ve asıl kirlilik kaynağını insanların oluşturduğu büyük
ölçekli havalandırma sistemlerinde kullanıldığında ekonomik olduğunu göstermiştir [14].
İhtiyaca dayalı havalandırma sisteminde CO 2 sensörü, hava kanallına veya duvara monte edilir.
Sensörün yeri, sistem tipine ve binaya göre değişebilir. Kanala monteli CO 2 sensörleri havalandırma
sisteminde dönüş kanalına bırakılır. Bu tür uygulamalar, sürekli çalışan ve aktivite olarak aynı aktivitiye
sahip ve insan yoğunluğunun aynı olduğu mahallerde uygulanır. Duvara monteli CO 2 sensörleri duvar
termostatına benzer şekilde kullanılır. Mahaldeki yeri, kullanılan yerin iç şartlarını gösterecek şekilde
olmalıdır. Mahal çıkışlarından, hava menfezlerinden ve insanların sıklıkla oturup kalktıkları yerlerden
uzak yerlere konulmalıdır [13].
Tecrübeler ve saha çalışmaları, mahaldeki CO 2 miktarının hava kalitesi için güvenilir bir gösterge
olduğunu göstermiştir. Bu yüzden mahaldeki CO 2 miktarı ihtiyaca dayalı havalandırma sistemlerinde
belirleyici bir parametre olarak kullanılmaktadır. Çünkü mahallerdeki insanlar CO 2 ’in ana üreticileridir.
Eğer bir mahaldeki insan sayısı ikiye katlanırsa CO 2 miktarı da ikiye katlanır. Eğer mahaldeki insan
sayısı azalırsa, CO 2 miktarı da buna paralel olarak azalır [4]. Ancak mahalde başka bir kirletici kaynak
varsa havalandırma ihtiyacında bunun göz önüne alınması veya karma gaz algılayıcıların kullanılması
gerekir.
CO 2 kontrollü ihtiyaca dayalı havalandırma sistemi, havalandırmanın azaltılması ile enerji tasarrufu
sağlanacağı olan geleneksel çatışmayı çözer ve dengeyi sağlar. Eğer düzgün ve uygun bir şekilde
uygulanırsa aşağıdaki faydaları sağlar [13];
1. Mahalin aralıklı veya kısmi kullanımında maliyetli aşırı havalandırmayı önleyerek enerji
tasarrufu sağlar. Geri ödeme süresi birçok uygulama için 2 yıl veya daha azdır.
2. Kişiye göre gerekli hava miktarını sağlayarak kabul edilebilir iç hava kalitesini oluşturur.
3. CO 2 kontrollü ihtiyaca dayalı havalandırma sistemi sadece dışarıdan temiz hava almak
değildir, eğer doğal havalandırma ve hava sızıntısı ile içeri yeterince hava girerse, dışarıdan
mekanik olarak alınacak hava miktarı olmaz veya minimum seviyede olur.
4. CO 2 kontrollü ihtiyaca dayalı havalandırma sistemi ile kişi başı istenen hava miktarı ( kişi başı
25- 85 m3/saat değişebilir) ayarlanabilir.
5. CO 2 kontrollü ihtiyaca dayalı havalandırma sistemi, eğer istenen iç şartlar mevcutsa ve aşırı
durumdaki dış hava şartları için ısıl konfor şartlarının artırılmasına da yardımcı olur. Çok
soğuk, çok sıcak veya nemli havayı içeri almayarak ısıl konfora yardımcı olur.
1000 ppm’in üstündeki CO 2 miktarı, yeterli bir iç hava kalitesi elde etmek için havalandırmanın yetersiz
olduğunu gösterir. 600 ppm’in altındaki CO 2 miktarı havalandırmanın kısılabileceğini ve enerji
tasarrufu yapılabileceğini gösterir. Ofislerde iç ortam-dış ortam CO 2 farkına göre kişi başı
havalandırma miktarı şekil 3’te verilmiştir. Karbondioksit seviyesi ile havalandırma arasındaki ilişki ise
şekil 4’te gösterilmiştir [4]. Şekilden CO 2 kontrollü ihtiyaca dayalı havalandırmada, iç hava kalitesi
açısından hassas ihtiyacın belirlenmesi enerji verimliğine de neden olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Ofislerde İç Ortam-Dış Ortam CO 2 Farkına Göre Kişi Başı Havalandırma Miktarı
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Şekil 4. Karbondioksit Seviyesi ile Havalandırma Arasındaki İlişki.

4. HAVA SIZINTISI (İNFİLTRASYON) YOLUYLA İÇ ORTAMA GİREN DIŞ HAVA MİKTARI
Bu çalışmada ölçüm alınan konut, sınıf ve ofisler doğal havalandırmalı olduğundan dış kapı ve
pencerelerden infiltrasyon ( hava sızıntı) yoluyla iç ortama geçen dış hava miktarı aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır;
Sızıntı yoluyla ısı kaybı,

Q

1
 (al )RHZ e T
3.6

(2)

denklemi ile belirlenir [15]. Ayrıca, bu ısı kaybı,
.

Q  V CT

(3)

Denklemi ile de tespit edilebilir. (2)ve (3) denklemi eşitlenip gerekli işlemler yapıldığında dış hava
.

miktarı, V , [m3/h] olarak;
.

V  0.805 (al )RHZ e

(4)
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olarak hesaplanabilir. Denklemlerdeki terimler;
a
: Sızdırganlık katsayısı (m3/mh),
l
: Dış duvarlar üzerinde bulunan pencere veya kapıların açılan kısımlarının çevre uzunluğu (m),
R
: Oda durum katsayısı ( Yapı iç hacminin rüzgâr geçirgenlik katsayısı) (Boyutsuz),
H
: Bina durum katsayısı (Rüzgar etkinliği katsayısı) (kJ/m3K),
ΔT
: İç ve dış sıcaklıklar arasındaki fark (K),
: Köşe açıklıkları etki katsayısı ( Her iki dış duvarında pencere olan odalar için 1.2, diğer
Ze
odalar için 1 alınır),
olarak tanımlanmıştır. R (0.7), H (3.52), a (2) katsayıları tablolardan alınmıştır [15]. “l” değeri ise
mahallerde pencere ve kapıların açılan kısımları ölçülerek tespit edilmiştir.
Denklem 3’te ortalama dış hava sıcaklığı göz önüne alınarak, ρ, hava yoğunluğu 1.235 kg/m3 ve C,
hava özgül ısısı ise1006 J/kg K olarak alınmıştır [ 16].
Odanın hava değişim sayısı, HDS [1/saat],
.

V
HDS 
Voda

(5)

Hava Değişimi (Defa/saat)

denkleminden hesaplanabilir. V oda odanın hacmini [m3] göstermektedir. Mekanik (Cebri)
havalandırmada hava değişim katsayısına göre oda havasındaki kirleticilerin bertaraf edilmesi için
gerekli olan zaman miktarı temizlenme verimi yüzdesine (%90, %99 ve %99.6) göre şekil 5’te
verilmiştir [4]. Şekilden hava değişim katsayısı çok yüksek olsa dahi havadaki kirlilik miktarının
azalması için belirli bir zamana ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

%90 Temizlenme Verimi
%99 Temizlenme Verimi
%99.6 Temizlenme Verimi

1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

Kirliliğin giderilmesi için geçmesi gereken zaman [Dakika]
Şekil 5. Hava Değişiminin İç Ortam Kirliliği Üzerine Etkisi
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5. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, el tipi lazer Partikül Madde Ölçer (Met One Aerocet 531), CO 2 Ölçer (Testo 535 ve
Kanomax 2221), Sıcaklık-Nem Ölçer (Impac Tastotherm-Hum RP 2 ve Kanomax 2221) cihazları
kullanılmıştır. Kanomax 2221 iç hava kalitesi monitörünün CO 2 ölçüm aralığı 0–5000 ppm ve
hassasiyeti ±1ppm’dir. Testo 535 CO 2 ölçerin ise ölçüm aralığı 0–9999 ppm ve hassasiyeti ±1ppm’dir.
Ölçümler, Ocak 2007 - Temmuz 2008 arası Şanlıurfa merkezde bulunan bir konutta ve Harran
Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Binasında bulunan ofis ve sınıflarda
yapılmıştır. Tüm mahaller merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılmakta ve doğal havalandırma ile
havalandırılmaktadırlar. Sınıflar ve ofislerin bazıları, yazın split tip klima ile soğutulmaktadır. Ofis ve
dersliklerde çift camlı PVC pencereler, konutta ise tek camlı ahşap pencereler bulunmaktadır. Konutta
kış mevsiminde, ofis ve dersliklerde ise kış ve yaz mevsiminde ölçümler alınmıştır. Analizlerde konut
için 57, sınıf için 65 ve ofis için 81 ölçüm verisi kullanılmıştır. Konutta, ölçümler oturanların hepsinin bir
arada olduğu akşam saatlerinde kış boyunca her ay farklı günlerde alınmıştır. Sınıflarda eğitimin
devam ettiği dönemlerde ders ve sınavların yapıldığı zamanlarda ölçümler alınmıştır. Ofislerde ise
ölçümler yaz ve kış sezonlarında her ayda farklı günlerde mesai saatleri içinde yapılmıştır. Tüm
ölçümler mahallerin farklı bölgelerinde nefes alma yüksekliklerinde gerçekleştirilmiştir.
Tablo 2‘de sırasıyla konut, ofis ve sınıflarda alınan iç hava kalitesi ölçümlerin ortalama, en düşük ve
en yüksek değerleri verilmiştir. Tablodan ortalamalarda en büyük CO 2 miktarı kişi yoğunluğundan
dolayı sınıflarda ölçülmüştür. Dış ortam CO 2 miktarının 313–475 ppm arasında değiştiği
görülmektedir. Tablo 3’te iç ortam CO 2 miktarının dış ortam CO 2 miktarına oranı için istatiksel değerler
tüm mahaller göz önüne alınarak verilmiştir. Çizelgeden iç/dış CO 2 oranının her zaman 1 değerinden
büyük olduğu görülmektedir. Konuttaki oranın büyük çıkması ölçümlerin sadece kış mevsiminde
alınmasından dolayıdır. Fakat sınıflardaki iç/dış CO 2 oranın da çok yüksek değerlerde olduğu
gözlenmiştir.
Tablo 2. Mahaller İçin Alınan İç Hava Kalitesi Ölçümlerinin İstatistiksel Değerleri
Mahal
T
Kişi oC
Ortalama 3.3 23.3
Konut Minimum 1
18
Maksimum 6
25.3
Ortalama 25 24.4
Sınıf Minimum 0
17.5
Maksimum 49 30.5
Ortalama 1.6 23.1
Ofis Minimum 1
17.8
Maksimum 5
31

BN
%
52.7
39.3
63
38.9
25
62.2
42.7
29.2
57.5

CO 2
ppm
1307
683
2080
998
453
2324
885
344
1685

PM 1
mg/m3
0.005
0
0.014
0.003
0
0.026
0.005
0
0.136

İç ortam
PM 2.5
mg/m3
0.05
0.015
0.1415
0.0325
0.002
0.11
0.0265
0.001
0.485

PM 7
mg/m3
0.1119
0.03
0.373
0.065
0.013
0.203
0.0406
0.003
0.543

PM 10
mg/m3
0.146
0.039
0.488
0.129
0.014
0.92
0.046
0.003
0.62

TSP
mg/m3
0.2508
0.0635
0.7655
0.101
0.0067
0.278
0.0622
0.004
0.707

Dış Ortam
T
BN CO 2
o
C
% ppm
12.3 61.5 365
3.43 30.7 313
18
95.3 430
23.2 38.7 374
7.7 18
326
36
94.3 475
22.6 38.9 352
6.8 10
315
38
94.2 456

Tablo 3. İç Ortam CO 2 Miktarının Dış Ortam CO 2 Miktarına Oranı (İç/Dış CO 2 )

Ortalama
Minimum
Maksimum

Tüm Mahaller
2.88
1.01
6.54

Konut
3.60
1.77
6.28

Sınıf
2.70
1.20
6.54

Ofis
2.52
1.01
4.43

Tablo 4’te CO 2 ve diğer ölçüm parametreleri arasındaki ilişkiyi veren korelasyon katsayıları ve önem
seviyeleri verilmiştir. Tabloda üsteki birinci hücrede korelasyon katsayısı, alttaki hücrede ise önem
seviyesi bulunmaktadır. Örneğin konutta alınan ölçüm sonuçlarına göre kişi sayısı ve CO 2 miktarı için
korelasyon katsayısı 0.508, önem seviyesi p=0’dır. Bu durum parametreler arasında pozitif bir ilişki
olduğunu göstermekte ve p=0 olması seçilen p=0.05 önem seviyesine göre küçük olduğundan
sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğunu belirtir. Çizelgeden görüleceği gibi CO 2 miktarı ile kişi
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durum CO2 miktarının iç hava kalitesi açısından bu parametreleri de temsil edebileceğini
göstermektedir. Tüm mahaller beraber incelendiğinde CO2 ve kişi arasındaki korelasyonun zayıf
çıkmasının nedeni konut ve sınıfta düşük yoğunlukta insan olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat
diğer parametrelerle anlamlı düzeylerde korelasyon olduğu görülmektedir.
Tablo 4. İç Ortam İçin CO2 ve Diğer Ölçüm Parametreleri Arasındaki Korelasyon Katsayıları ve Önem
Seviyeleri
Mahal

Kişi
0.508
Konut
0
0.379
Sınıf
0.001
0.48
Ofis
0
0.109
Tüm
Mahaller 0.118

T
-0.043
0.752
-0.352
0.003
-0.132
0.24
-0.216
0.002

BN
0.555
0
0.564
0
0.3
0.006
0.564
0

PM1
0.439
0.001
0.388
0.001
0.367
0.001
0.254
0

PM2.5
0.322
0.015
0.06
0.627
0.223
0.045
0.221
0.001

PM7
0.232
0.082
0.009
0.941
0.142
0.205
0.239
0.001

PM10
0.229
0.087
0.298
0.014
0.131
0.244
0.301
0

TSP
0.277
0.037
0.056
0.653
0.117
0.299
0.334
0

Tablo 5’te ölçüm alınan mahallere ait sızıntı yoluyla içeri giren dış hava miktarı, hava değişim sayıları
(HDS) ve kişi başı 30 m3/saat dış hava ihtiyacına göre gerekli dış hava miktarı değerleri verilmiştir.
Tablodan hava değişim sayılarının çok düşük değerlerde olduğu görülmektedir. Konutta yüksek
çıkmasının sebebi pencerenin tek cam ve ahşap olmasıdır. Sınıf ve ofislerde pencereler PVC ve çift
camlı olması hava infiltrasyonunu önemli derecede düşürmektedir. Ancak tablodan sızıntı yoluyla içeri
giren dış hava miktarının havalandırma ve iç hava kalitesi açısından yeterli olmadığı görülmektedir. Bu
durum iç ortamdaki kirletici derişimlerini de istenen seviyelere düşürememektedir. Tablo 6’da CO2
miktarına ve normal kişi başı 30 m3/saat kabulüne göre verilmesi gereken hava miktarları arasındaki
farklar verilmiştir. Tablodan CO2 miktarına göre hava miktarının daha az olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Sızıntı Yoluyla İç Ortama Geçen Dış Hava Miktarları ve Standartlara Göre Verilmesi Gereken
Dış Hava Miktarları (Kişi başı 30 m3/saat kabulü ile)
Mahal
Konut
Sınıf
Ofisler

Ortalama
Kişi
sayısı, n
3.3
25
1.6

Sızıntı dış hava miktarı,
.

V [m3/saat]
78
125
12.8

HDS
[1/saat]

Gerekli
dış
hava
miktarı [m3/saat]

1.8
0.42
0.26

99
750
48

Tablo 6. Mahallere Verilmesi Gereken Temiz Dış Hava Miktarları

Ortalama
Minimum
Maksimum
Ortalama
Sınıf
Minimum
Maksimum
Ortalama
Ofis
Minimum
Maksimum
Ortalama
Tüm
Mahaller Minimum
Maksimum
Konut

CO2 miktarına göre
m3/saat
74
22
150
566
24
1244
81
22
1195
232
22
1244

kişi başı 30 m3/saat
94
30
180
717
30
1470
100
30
1350
293
30
1470

Fark,
m3/saat
20
5
45
151
6
495
20
5
277
61
5
495

İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1688 _______

SONUÇ
Değişik mahaller için iç ortamdaki CO2 miktarları ölçülerek, iç hava kalitesi ve havalandırma açısından
incelenmiştir. CO2 miktarı kontrol edilerek ihtiyaca dayalı havalandırmanın temel esasları anlatılmıştır.
Konut, sınıf ve ofislerde iç hava kalitesi ölçümleri alınarak, CO2 miktarının diğer parametrelerle ilişkisi
incelenmiştir. CO2 miktarı ile kişi sayısı, bağıl nem, partikül madde miktarları arasında pozitif bir
korelasyon tespit edilmiştir. CO2 miktarının havalandırma için yeterli bir parametre olduğu görülmüştür.
CO2 miktarına göre havalandırma miktarları belirlenmiş ve CO2 miktarına göre havalandırma
yapıldığında enerji tasarrufu sağlanacağı görülmüştür.
Doğal havalandırmanın iç hava kalitesini sağlamadığı görülmüştür. Konutlarda ahşap pencerelerde
hava infiltrasyon miktarının göreceli olarak yüksek olduğu fakat iç hava kalitesi açısından yeterli
olmadığı tespit edilmiştir. Sınıf ve ofislerde bulunan çift camlı PVC pencerelerin sıkı olması hava
sızıntısının engellemesi açısından iyi olduğu ancak temiz hava sağlamak açısından iyi olmadığı
görülmüştür. Dersliklerin mutlak şekilde temiz hava ile beslenmesi gerekir. Dersliklerde,
havalandırmanın CO2 miktarına göre havalandırma yapılması enerji verimliliği açısından daha uygun
olacaktır.
İnsan sayısının değişiklik gösterdiği sınıf, ofis, toplantı salonları ve banka gibi mahallerde en az enerji
harcanarak ısıl konfor ve iç hava kalitesi, CO2 ölçümüne göre çalışan ihtiyaca dayalı havalandırma
sistemleri kullanılarak sağlanabilir. Klasik havalandırma sistemi, enerji israfına ve kaynakların boşuna
harcanmasına neden olabilir.
Sonuç olarak iyi bir iç hava kalitesi oluşturmak için mahaller için havalandırma sistemi kurulmalıdır.
Enerji tasarrufu ve sağlıklı ortamlar için çalışanların iç hava kalitesi ile ilgili bilgilendirilmesi gerekir.
Enerji verimliliği açısından CO2 kontrollü ihtiyaca dayalı havalandırma sistemlerinin kullanılması daha
uygundur. Ayrıca havalandırma sisteminde filtrasyonun yani hava temizliğinin iyi yapılması gerekir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı müzelerde iç ortam hava kirleticilerinin müze envanterinde bulunan tarihi ve
kültürel mirasa etkilerinin araştırılması ve ilgili envanter yüzeylerinin karşılaştığı risklerin
değerlendirmesi amacıyla reaktif kupon kullanım yönteminin araştırılmasıdır. Bu amaçla Dolmabahçe
Saray içinde bulunan tarihi eser niteliğindeki envanterin yüzey risk değerlendirmesi; alüminyum, bakır
ve mermer olmak üzere üç tip reaktif kupon kullanılarak yapılacaktır. Bu çalışmada uygulanacak bu
yöntem için geliştirilen örnekleme sistemi ve örnekleme sisteminde yürütülecek analizlerin detayları
tartışılmıştır. Saraya yerleştirilecek reaktif kuponların şahit analizleri veya diğer bir tabirle maruziyet
önceki analizleri Raman spectroscopy, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), ve Scanning
Electron Microscope (SEM) analiz yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Bu suretle reaktif kuponların
fiziksel özellikleri, yüzey morfolojisi ve kimyasal yapısı tanımlanmıştır. Örnekleme süreci bir senelik bir
dönemi kapsadığı için maruziyet sonrası yürütülecek analiz ve bulgular daha sonra yapılacak çalışma
ve bildiriler kapsamında sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İç Ortam, Reaktif kupon, Raman spectroscopy, FTIR, SEM

ABSTRACT
The purpose of this study inventory effect of indoor air pollutants in museums and inventory method to
investigate the use of coupons to order to assess the effects of reactive surfaces and related in the the
museum’s historical and cultural heritage assessment of the risks faced in. ort his purpose,
aluminum, copper and marble will be using three types of reactive coupon to assessment inventory
the Dolmabahce Palace in the historical artifacts in the surface nature of risk.
In this study method is applied to the sampling system was developed for be carried out sampling and
analysis system are discussedl. Analysis of blank reactive coupons placed in the palace in other
words analysis of previous exposure to a phrase using by Raman spectroscopy, Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscope (SEM) analysis methodologies. In
this way, reactive coupons physical properties, surface morphology and chemical structure was
identified. After exposure for a period of one year covered by the sampling process, analysis and
findings are then carried out within the scope of the work and papers will be presented.
Key Words: Indoor air, reactive coupons, Raman spectroscopy, FTIR, SEM
1. GİRİŞ
Gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, müzelerde iç ortam hava kalitesinin, hava
kirleticileri açısından yönetilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta ve konuyla ilgili
yönergelerle yaptırım uygulamaktadırlar [1, 2]. Bu konu özelikle Avrupa ülkelerinde ve gelişmiş diğer
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ülkelerde her zaman güncelliğini koruyan ve ilgiyle çalışılmakta olan bir konudur. Yakın zamanda
benzer konularda yapılmış bir çok yenilikçi yaklaşım ve çalışma bulunmaktadır [3, 4, 5, 6].
Müzelerde kirleticilerin izlenmesi için önerilebilecek en etkin yöntem küçük boyutlu ve estetik açıdan
sorun oluşturmayacak, müze ruhuna uygun örnekleme alternatiflerinin veya örnekleyicilerin
kullanılmasıdır. Bu durumda en etkin örnekleme yöntemleri pasif örnekleyiciler veya benzer mantıkla
uygulanan izleme kuponları gibi alternatiflerdir.
Müze iç ortam hava kalitesine yönelik parametrelerin incelenmesinde veya örneklenmesinde yaygın
olarak kullanılması önerilen yöntem pasif örnekleme yöntemidir. Müzeler için kritik kirleticilerin PM
hariç hepsi pasif örnekleme yoluyla iç ortamlarda başarıyla örneklenebilmektedir. Bu kirleticilerin pasif
ve aktif örnekleme yoluyla incelenmesi konusunda literatürde yeterli ve çok sayıda kaynak
bulunmaktadır [7, 8, 9, 10].
Mesela; La Gennusa ve ark yaptıkları bir çalışmada İtalya’da bulunan bir müzede kirleticiler ve müze
iç ortam şartlarının eserler üzerindeki korozif etkileri araştırmak için kirletici türlerine karşı hassas olan
reaktif kuponlar kullanarak bir çalışma yapmışlar ve bu tip sistemlerin müzelerde kullanılmasını
önermişlerdir [11]. Bu araştırmacılar çok küçük boyutlarda ve yaklaşık 1 mm kalınlıkta mermer, bakır
ve alüminyum karışımı iki ayrı kuponu bu amaçla kullanarak uzun süreli (1 yıl) maruziyet sonrasında
kuponlar üzerinde meydana gelen hasarları incelemek sureti ile bu çalışmada bilimsel bulgular elde
etmişlerdir.
Bu çalışmada Dolmabahçe Sarayı'nın iç hava kalitesi özelliklerinin tarihi eserler üzerindeki etkilerinin
araştırılmasına yönelik kullanılacak olan "reaktif kupon" analiz yöntemine ait ilk bulgular ve uygulanan
araştırma yöntemleri detayları ile tartışılacaktır. Bildirinin amacı elde edilen sonuç bulgularının
tartışılması değil, yürütülmekte olan projenin yöntemi hakkında bilgi vermek ve bilimsel paylaşımı
sağlamaktır.

2. METOT VE YÖNTEM
2.1. Dolmabahçe Sarayı
Binanın kendine has yapısal özellikleri, dış ortamdaki kirletici değerlerin bölgeye özel olması, vs.
faktörler objelerde oluşan hasarın hangi kirleticilerden kaynaklandığı sorusuyla çalışma konusuna yön
vermektedir. Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş bölgesindeki en aktif yollardan birisinin hemen yanına inşa
edilmiştir. Halihazırda sarayın dış cephesinde gözle yapmış olduğumuz incelemede önemli derecede
kirlilik maruziyetine bağlı olarak hasar, kirlenme, renk kaybı, solma, lekelenme, korozyon ve
deformasyon gibi etkilerin oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu da bölgenin yoğun bir kirlilik etkisi altında
bulunduğunu açık ve net göstermektedir. Binanın bir cephesi yoğun olarak trafik etkisine maruz
kalırken diğer cephesi de deniz kaynaklı tuz, sprey, rutubet ve benzeri etkilere mazur kalmaktadır.
Yapmış olduğumuz ilk incelemelerde bu her iki cepheye bakan odalardaki objelerde meydana gelen
hasarların (solma, renksizleşme, lekelenme, çürüme, vs.) farklı şekil ve oranlarda olduğu gözlenmiştir.
Ön değerlendirmelerimize göre bina çevresinde duvarlar nedeniyle (binayı çevreleyen duvarlar çok
yüksek inşa edilmiştir) mikro ölçekte kapalı bir alan oluşmakta ve aşırı toz birikmesine bağlı olarak
doğal etkilerle önemli toz yükselmeleri dolayısıyla da bina içersine yoğun toz girişleri olmaktadır.
Bölgenin trafik ve deniz tuzlarından yoğun olarak etkilenen bir noktada olması bu kaynaklardan
yayılan toz komposizyonunun özellikle izlenmesini gerektirmektedir. SO 2 , NO 2 ve O 3 kirleticilerinin iç
ortamda bulunan objeler üzerindeki etkileri literatür de iyi biliniyor olsa da, bölgeye özel bu toz
komposizyonunun iç ortamda saklanan ve sergilenen tarihi malzemeler üzerindeki etkileri daha önce
incelenmiş bir konu değildir.
Binada kullanılan malzemeler (ahşap ağırlıklı) iç ortamda kirlilik oluşumunu (biyolojik bozulma)
tetikleyici bir yapı arz etmektedir. Sarayın bir diğer cephesi ise boğaza sıfır mesafede bulunmaktadır.
Deniz kaynaklı partiküllerin (veya parçacıkların) de Saray iç ortam hava kalitesine etkileri
olduğu/olacağı unutulmamalıdır. Tüm bu faktörler dikkate alındığında Dolmabahçe Sarayının
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bulunduğu yer ve konum itibarıyla dış ortamın hava kalitesinden yoğun bir şekilde etkilenen bir mekan
olduğu rahatlıkla söylenebilir.
2.2. Reaktif Kuponlar
İlgili literatür incelendiğinde bu tip çalışmalarda kullanılacak reaktif kuponların yüksek seviyede saf
olmaları elde edilecek bulguların güvenilirliliği açısından son derece önemlidir [11]. Bu çalışmada üç
tip kupon (bakır, alüminyum ve mermer) kullanmayı planlamaktayız. Bu kuponlardan bakır ve
alüminyum olanların yüksek saflıkta olması için bir pazar araştırması yapılmış ve Türkiye'de ilgili
sektörde uzman tedarikçi firmalarla görüşülmüştür. Üretim süreçlerindeki bir takım belirsizlikler nedeni
ile ilgili firmalar bize yerli üretim malzemelerde %99 saflığın hedeflendiğini daha saf malzemenin
yurtdışından getirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak ilgili ürünlerin %99,99 seviyesinde
saflıkta üretilmiş 3 mm'lik plakaları yurtdışındna temin edilmiştir. Bu plakalar istediğimiz boyutlarda
mekanik yöntemlerle kesilerek kuponlar haline getirilmiştir.
İlgili plakaların yüzeyleri paslanmaya karşı dayanımını artırmak için standart bir işlem olarak
yurtdışındaki üretici firma tarafından ısıl işlemden geçirilmiş ve pürüzsüz hale getirilmiştir. Bu durum
araştırma hedefiyle uyuşmamaktadır. Benzer durumlarda literatürde yapılan uygulama yüzeylerin
mekanik zımparama ile tahrif edilmesi yöntemidir. Aynı yöntemlerle (zımparalama) bu kuponların
yüzeylerinde 5~50 mikronluk tahrifat yaparak kuponları hava ile daha rahat temas edebilecek, yani
reaktif özellik kazanabilecek hale getirilmiştir. Kuponların yüzeyleri ilk olarak 3000'lik su zımparası ile
ve daha sonrada 1200'lük su zımparası ile tek yönde zımparalanmış ve olabildiğince homojen ve
benzer pürüzlü yüzeyler oluşturulmuştur.
Mermer kuponlarda ise tam anlamıyla saf veya diğer bir tabirle homojen malzeme bulmak mümkün
değildir. Mermer üretici ve tedarikçisi firmalarla yapılan görüşmeler sonunda yapısı en kararlı, homojen
ve mermer kalitesi yüksek olan ürün gurubunda kalsit yapılı "Afyon Beyazı" tabir edilen mermerin
olduğu ve bu ürünün amacımıza yönelik kullanılabileceği belirlenmiştir. Bir üretici firmadan 4 mm
kalınlığında 2,5×10 cm boyutlarında kuponlar (Afyon Beyazı) temin edilmiştir. Bu tip mermerlerin
geleneksel olarak banyo, hamam ve tarihi eserlerde en sık kullanılan mermer türü olduğu çalışma
ekibimizdeki uzmanlar tarafından da doğrulanmıştır. Mermer kuponların yüzeyleri de metal kuponlarda
yapılan tahrifat işlemine tabi tutulmuş ve yüzeyleri reaktif hale getirilmiştir.
2.3. Şahitlerinin Analizi
Saraya yerleştirilecek reaktif kuponların şahit analizleri veya diğer bir tabirle maruziyet önceki
analizleri Raman Spectroscopy, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), ve Scanning
Electron Microscope (SEM) analiz yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Üretilen reaktif kupon
şahitlerinin analizlerine geçmeden önce yüzeylere yapışmış olabilecek mikron boyutlu parçacık ve
tozların giderilmesi için kuponlar ultrasonik banyoda ultra saf su içersinde 15 dakika yıkanmış ve
sonrasında vakum havalandırmalı etüvde kurutularak parafilm kaplanmış ve Biyo&Nano Teknolojileri
Araştırma & Geliştirme Merkezine (http://binatam.fatih.edu.tr) transfer edilmişlerdir.

3. SONUÇ
3.1. Scanning Electron Microscope (SEM) Analizleri
Reaktif kuponların yüzey analizlerinde ilk olarak yüzey morfolojisini belirlemeye yönelik olarak
Scanning Electron Microscope (SEM) analizi kullanılmıştır. Hali hazırda kullanılan kuponlar saf ve
kirlenmemiş oldukları için Transmission Electron Microscopy (TEM) analizlerine ihtiyaç
duyulmamaktadır. TEM analizleri maruziyet sonrasında yapılacak ve yüzeylerdeki birikinti, korozyon
veya parçacıkların kimyasal içerikleri de belirlenebilecektir. Şekil 1'de alüminyum kuponların yüzey
morfolojisi verilmiştir. Görüldüğü üzere yüzeylerde mikron boyutlu tahrifat yapılmıştır. Fakat herhangi
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bir paslanma, korozyon veya birikinti oluşumu bulunmamaktadır. Yüzeyler temiz, kimyasal veya
biyolojik açıdan bozunmamıştır.

Şekil 1. Alüminyum Kuponların Yüzey Morfolojisi. Çözünürlük Büyükten Küçüğe Verilmiştir (a) Birim
Mesafe 50 Mikron, (b) Birim Mesafe 20 Mikron ve (c) Birim Mesafe 10 Mikron.
Bakır kuponlara ait SEM analiz sonuçları ise Şekil 2'da verilmiştir. Alüminyum kuponlarda olduğu gibi
yüzeylerde mikron boyutlu tahrifat yapılmıştır. Fakat herhangi bir paslanma, korozyon veya birikinti
oluşumu bulunmamaktadır. Yüzeyler temiz, kimyasal veya biyolojik açıdan bozunmamıştır.
Son yüzey morfolojisi analizi mermer kuponlarda yapılmıştır. Yöntem açısından mermer kuponlarda
SEM analizinin yapılması metal yüzeylerden daha farklıdır. Zira elektron mikroskobu yönteminde
elektron kaynağından yayılan elektronların yüzeylerde yayılabilmesi SEM görüntülerinin alınmasını
mümkün kılmaktadır. Alüminyum ve bakır hali hazırda metal oldukları için doğrudan SEM görüntüleri
alınabilmektedir. Mermer malzemede ise farklı bir durum vardır. Yüzeyde elektron yayılımının
sağlanması için yüzerin 10 nanometre kalınlıkta paladyum-altın ile kaplanması gerekmektedir. Bu
kuponlar için ilk olarak kupon yüzeyleri paladyum-altın kaplanmış ve sonrasında SEM görüntüleri
alınmıştır. İlgili kaplama işlemi yüzeyde herhangi bir fiziksel, kimyasal veya biyolojik değişikliğe neden
olmayacak niteliktedir. Mermer kuponlara ait SEM görüntüleri Şekil 3'de verilmiştir. Mermer kuponlara
ait yüzey morfolojisi metal kuponlardan tipik olarak farklıdır. Yüzeylerin katman katman oluşum
gösterdiği görülmekte ve yüzeyde yapılan tahrifatın ise düzgün kanallar şeklinde değil katmanlar
arasında kırıklar ve tabakaların kaldırılması şeklinde oluştuğu görülmektedir. Bu durum malzemenin
yapısı ile ilgilidir. Örnek yüzeylerinde herhangi bir birikinti, başkalaşım veya kirlenme görülmemektedir.
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Şekil 2. Bakır Kuponların Yüzey Morfolojisi. Çözünürlük Büyükten Küçüğe Verilmiştir (a) Birim Mesafe
20 Mikron ve (b) Birim Mesafe 10 Mikron

Şekil 3. Mermer Kuponların Yüzey Morfolojisi. Çözünürlük Büyükten Küçüğe Verilmiştir (a) Birim
Mesafe 20 Mikron, (b) Birim Mesafe 10 Mikron ve (c) Birim Mesafe 5 Mikron.

İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1698 _______

3.2. Raman Spektroskopi Analizleri
Reaktif kuponların yüzeylerinde gerçekleşen deformasyon, bozulma ve değişimlerin araştırılmasında
kullanılacak ikinci yöntem Raman spektroskopi yöntemidir. Literatürde bu yöntem özellikle malzeme
yüzeylerinde oluşan organik ve inorganik bileşiklerin ayrıştırılmasında kullanılan bir yöntem olarak
dikkat çekmektedir [12]. Özellikle mermer yüzeylerde malzeme özelliğine de bağlı olarak atmosferdeki
kirleticilerle tepkimeye girmek sureti ile organik ve inorganik bileşikler oluşabilmektedir. Bu nedenle ilk
olarak temiz kuponların Raman spektrumlarının alınması ileride oluşacak yüzey bozuklukları veya
yüzeyde oluşacak türlerin ayrıştırılması açısından çok önemlidir. Bu nedenle her üç kupon türü için
ayrı ayrı 3500 cm-1-500 cm-1 Raman değişim bandında Raman spektrumları alınmıştır. Elde edilen
bulgular Şekil 4'de verilmiştir. Alüminyum ve bakır kuponlarının Raman değerleri tamamen temiz bir
yüzeye sahip oldukları için hiç bir pik değeri içermemektedir. Zaman içersinde yüzeyde oluşacak
bileşenler nedeni ile pikler gözlenecek ve bu pik değerleri literatürdeki değerlerle karşılaştırılarak ne
tür bileşenler veya kompozisyonların oluşacağı araştırılabilecektir. Mermer analizinde ise dört adet
tipik pik değerinin olduğu gözlenmiştir. Twilley (2006) yaptığı çalışmada bir adet mermerden yapılmış
tarihi eser üzerinde çalışmış ve ilk olarak standart malzemelerin Raman değerlerini almıştır [12]. Daha
sonra eser üzerinde elde dilen değerlerle kendi bulgularını karşılaştırmıştır. Bizim şahit numunemizde
gözlenen bu pikler kalsit bileşeni ile %99 oranında uyuşmaktadır. Gözlenen bu piklerin kullanılan
mermerin kalsit yapılı olmasından kaynaklandığı açıktır. İleride bu piklere ilave olarak gözlenecek
diğer pikler incelenecek; böylelikle ne tür oluşumların meydana geldiği ve ne miktarlarda oluştukları
sorularına da cevap verilebilecektir.

Şekil 4. Tüm Kupon Türleri İçin Raman Şahit Değerleri.
3.3. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Analizleri
Raman yöntemine benzer şekilde FT-IR spektrometresi de yüzey analizlerinde başarı ile kullanılabilen
bir analiz yöntemidir. Ramanla birlikte kullanıldığında inorganik ve organik türlerin ayrıştırılmasında
daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Önceki yöntemlere benzer şekilde her üç kupona ait FT-IR
spektrumları alınmış ve şahit değerler olarak kaydedilmiştir. Elde edilen bulgular Şekil 5'da verilmiştir.
Görüldüğü üzere her üç kuponda oldukça temiz ve saf bir yüzeye sahiptirler. Ve bu değerler ileride
maruziyet sonrası yapılacak testler için şahit değeri olarak kullanılacaktır. Ve bu amaçla da kayıt altına
alınmışlardır.

İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1699 _______

a) Alüminyum yüzey

b) Bakır yüzey

c) Mermer yüzey

Şekil 5. Alüminyum, Bakır ve Mermer Kuponların Yüzeylerine Ait FT-IR Yansıma Değerleri.
Yukarıda bahsi geçen tüm analizler reaktif kupon analiz yönteminde uygulanacak olan örnekleme ve
analiz esasları hakkında bilgi vermektedir. Çalışmaya konu olan proje süreci devam ettiği için henüz
maruziyet sonrası kupon analizleri yapılmamıştır. Bu analzilerin tamamlanmasına müteakip elde dilen
bulgular ileri ki dönemlerde bildiri ve diğer yayınlarla bilim camiasının ilgi ve dikkatine sunulacaktır.
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ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
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ÖZET
İç ortam hava kirliliği son yıllarda buna bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarından sonra önem
kazanmıştır. Yapılan birçok araştırmada iç ortam kalitesine önemli ölçüde etki eden kirleticilerden
birinin organik tozlar olarak bilinen biyoaerosoller olduğu tespit edilmiştir. İç ortam havasının
iyileştirilmesinde kullanılan ürünlerin enerji maliyetlerinin yanısıra insan sağlığına olumsuz etkileri
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle iç ortamda bulunan mikroorganizma konsantrasyonlarının
azaltılmasına yönelik geliştirilen sürdürülebilir çözümler değer kazanmaktadır.
Çalışmaya konu olan gümüş iyonlarının bakteri, küf, virus gibi mikrocanlılar üzerinde etkili olduğu eski
çağlardan beri bilinmektedir ve kullanılmaktadır.
Bu çalışma gümüş iyonu içeren zirkonyumfosfat katkılı PVC malzemenin ortam havasında en çok
rastlanan bakteri ve mantar türlerinin seviyelerinin azaltılmasındaki etkisinin belirlenmesi amacıyla
geliştirilen oda modeli çalışmalarını kapsamaktadır.
Oda deneyi sonuçlarına göre, 1m3 kapalı bir cam hacim içinde belli yüzey alanına sahip gümüş iyonu
içeren PVC malzeme ürün ortam havasındaki mikroorganizma konsantrasyonunun azalmasında etkili
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Biyoaerosoller, iç ortam hava kalitesi, antimikrobiyal, gümüş iyonu, oda deneyi,
PVC.

ABSTRACT
Studies on indoor air pollution have gained importance in recent years after emerging healt problems.
According to a lot of research has proven that significantly affecting the quality of indoor air pollutant is
organic dust knowns as bio-aerosols. Products that used to improve the indoor air quality are both
energy costs and negative effects on human healt is known. Therefore sustainable solutions
developed fo reduction of concantrations of microorganisms in the indoor environment is important.
Silver ions that are subject to the study, affect on the microorganisms such as bacteria, fungi and
viruses; and this effect is known and used since ancient times.
This work includes chamber test that made with the most common bacterial and fungal species in
ambient air levels develepod in orther to determine the effectiveness of reducing the room model
studies.
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According to the chamber test results, silver ions doped PVC material has a specific surface area in
1m3 closed glass room model effective in reducing indoor air concantrations of microorganisms.
Key Words: Bio-aerosols, indoor air quality, antimicrobial, silver ion, chamber test, PVC.

GİRİŞ
Yaşadığımız çevrede hastalıklara yol açan önemli etkenlerin başında gelen mikroorganizmalar ile her
an temasta bulunmaktayız. Toplum sağlığının korunması açısından yaşadığımız ve çalıştığımız
ortamların hastalık oluşturabilecek mikroorganizmalardan arındırılmasının önemi her geçen gün
artmaktadır.
Günümüzde birçok sanayi ürününün üretilmesinde istenilenildiği gibi şekillendirilebilen, kararlı esnek
bir özelliğe sahip PVC (Poli Vinil Klorür) gibi polimerik esaslı malzemeler yaygın olarak
kullanılmaktadır. Polimerik malzemelere antimikrobiyal etkinlik kazandırabilmek için en sık kullanılan
teknikler, antimikrobiyal ajanı polimer reçine ile beraber karıştırmak (eklemek) ya da polimer zincirine
alkil ve asetil gruplarından faydalanarak kimyasal olarak bağlamaktır. Polimerik biyositler olarak da
adlandırılan antimikrobiyal polimerler, bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların büyümesini
engelleyen bir işlevselliğe sahiptir.
Çok eski dönemlerden beri antimikrobiyal etkisi olduğu bilinen gümüş, cıva, bakır, çinko gibi metal
iyonları içinden, en sıklıkla kullanılan, insanlar için toksik etkisi en düşük olduğu bilinen gümüştür [1].
Gümüş iyonlarının malzemeye eklenebilmesi için nano gözenekli inorganik bir yapıya sahip taşıyıcı bir
ortama gereksinim duyulmaktadır. İnorganik taşıyıcı malzemeler olarak, silika veya diğer metaloksitleri içeren doğal veya sentetik zeolitler, zirkonyumfosfat, kalsiyumfosfat, kalsiyum-çinko fosfat gibi
iyon değiştirici kapasiteleri yüksek bileşikler en iyi antimikrobiyal taşıyıcı malzeme olarak görülmektedir
[2]. Bu malzemelerin sahip oldukları nano boyutlardaki gözenekli yapıları gümüş iyonu ile
doldurulduğunda, antimikrobiyal ajan olarak kullanıma hazır olmaktadır. Antimikrobiyal ajanın
eklenmesiyle elde edilen ürün de antibakteriyel özellik kazanmaktadır [3].
Gümüş iyonu içeren inorganik gözenekli malzeme içeren yüzeylerde, malzemenin fiziksel özelliği
nedeniyle hava ile temas eden yüzeyde bulunan gümüş iyon konsantrasyonunun bakteri, mantar ve
virüsler gibi oldukça geniş bir mikroorganizma grubunu oldukça uzun bir süre etkin bir şekilde yok
edebilecek düzeyde olduğu yapılan birçok çalışma ile gösterilmiştir [4]. Bu tür malzemelerin
yüzeylerinde mikroorganizmaların hızla öldüğünü gösteren pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmada,
gümüş iyonu içeren zirkonyum fosfat katkılı PVC malzemenin iç ortam havasında en çok rastlanan
bakteri ve mantar türlerinin seviyelerinin azaltılmasındaki etkinliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
3
amaçla 1 m kapalı bir cam oda içine nebülizör yardımıyla enjekte edilen bakteri sporlarının ortamda
PVC yokken, Ag içeren PVC plaka ve Ag içermeyen PVC plaka bulunması durumunda, zamana karşı
konsantrasyonlarındaki değişim incelenmiştir.
Biyoaerosollerin oda modelinde giderim hızı ve yüzdesi mikroorganizma türüne göre farklılık
göstermektedir. Bütün mikroorganizma türleri için yapılan deneylerde oda içine gümüş iyonu içeren
PVC yerleştirilmesi durumunda mikroorganizma konsantrasyonundaki giderim yüzdesi deney süresi
boyunca Ag içermeyen PVC’ye göre belirgin olarak daha yüksek bulunmuştur.
Aşağıdaki bölümlerde çalışmada kullanılan deney düzeneği, bakteri hazırlama koşulları ve deney
prosedürü ile elde edilen veriler yer almaktadır.
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MATERYAL VE METODLAR
Çalışma için kullanılan deney düzeneği aşağıdaki şekilde verilmektedir. Modelde şematik olarak
belirtildiği gibi oda içinde havanın karşımını sağlamaya yönelik fanlar bulunmaktadır. Oda içine
biyoaerosollerin enjeksiyonu ultrasonik nebülizör vasıtasıyla verilmektedir. Deney sırasında sıcaklık,
nem, CO 2 , CO ve partiküller madde konsantrasyonu ve çapı sürekli olarak ölçülmüştür. Farklı zaman
aralıklarında ortamdaki bakteri konsantrasyonunun tespiti için SKC tek basamaklı impaktör biyoaeosol
örnekleyicisi kullanılmıştır. İç ortamdaki biyoaerosol giderimine etkisi test edilen malzeme, sistem içine
uygun bir ip yardımı ile sarkıtılmıştır. Gümüş iyonu taşıyan zirkonyumfosfat katkılı PVC malzemenin
ortamdaki antimikrobiyal etkisi, sisteme yerleştirilen bu özelliğe sahip olmayan aynı boyutta normal
PVC malzeme ile karşılaştırılmıştır. Malzemenin yüzey etkisini tespit edebilmek ve bakteri sporlarının
doğal koşullarda değişimini görebilmek için, ortam boş olduğu durumda da bakteri giderim yüzdesi
deneyleri gerçekleştirilmiştir. Antimikrobiyal malzemelerin etkinliklerinin belirlenmesine yönelik standart
test metotları bulunmasına rağmen, bu malzemeler, ortam havasındaki etkinliklerinin belirlenmesine
yönelik bir standart metot mevcut değildir. Ortam havasında kirleticilerin giderim hızının tespit edildiği
çalışmalardan uyarlanarak bu tasarım hazırlanmıştır (Oda deneyi çalışmaları örnekleri: , Sergey A.
Grinshpun, Control of Aerosol Contaminants in Indoor Air: Combining the Particle Concentraton
Reduction with Microbial Inactivation, Env. Sci. Tec. 2007[5], Lee,Byung Uk, Inactivation of S.
Epidermis, B. Subtilis and E. Coli Bacteria Bioaerosols Deposited on a Filter Utilizin Airborne Silver
Nanoparticles, J.Mic. Bio, 2008 [6]).
Oda deneyi modeli Şekil.1 de gösterilmiştir.

Şekil 1. Oda Deneyi Modelinin Şematik Gösterimi
1. 1m3 hacminde cam oda modeli 2. Açılabilir cam kapak 3. CO2,CO, sıcaklık ve nem örnekleyici prob
girişi, 4. UV lambası (eşit dağıtılmış; toplam 6 tane), 5. Numune alma noktası, 6. Hepa filtreden geçen
temiz kuru hava girişi. Numune alındığı anda vakum etkisi yaratmaması amacıyla vanası açılmaktadır.
7. Vakum vanası, 8. Fanlar (eşit dağıtılmış; toplam 4 tane), 9. Enjeksiyon noktası. Nebulizer
yerleştirilmiştir. 10. Partikül örnekleyici yerleştirilmiştir.
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ÖN ÇALIŞMALAR
Mikroorganizma Seçimi: Çalışmada Bacillus Subtilis (ATCC 6633), Escherichia Coli (ATCC 25922),
Staphylococcus Aureus (ATCC 29213), Candida Albicans (ATCC 10231) kullanılmıştır.
Mikroorganizma suşları liyofilize şekilde Refik Saydam Hıfsızıhha Merkezi Başkanlığı Kültür
Koleksiyonu Laboratuvarı’ndan temin edilmiştir. Mikroorganizma suşları uygun besiyeri çözeltisi ile
rehidre edilerek, her mikroorganizmaya uygun şartlar sağlanarak inkübe edilmiştir.
Bioaerosol hazırlanması: Mikroorganizma çeşitlerine uygun steril sıvı besiyerlerine ekim yapılıp,
inkübasyon koşulları sağlanmıştır. İnkübasyon süresi sonunda çözeltilerden 10 ml santrifüj tüplerine
eklenerek, 6000 rpm devirle 10 dk santrifüj edilmiştir. Üstte kalan besin çözeltisi dökülüp, steril edilmiş
distile su ile durulanmış ve santrifüjleme işlemi bu şekilde 3 kez tekrarlanmıştır. Son olarak steril distile
su ile 20 ml ye tamamlanmıştır. Vorteks karıştırıcı ile karıştırılarak homojenliği sağlanmış çözelti
nebulizer haznesine yerleştirilmiştir. Hazırlanan mikroorganizma konsantrasyonları mikroorganizma
çeşidine göre 106-108 CFU/ml arasında değişmektedir.

DENEYİN YAPILMASI
Biyoaerosollerin örneklenmesi ve analizinde NIOSH (National Institute of Occupational Safety and
Health) Method–0800 “Bioaerosol Sampling (Indoor Air)” metaodundan yararlanılmıştır. Örnekleme
süresince oda modelinin içine yerleştirilen partikül örnekleyici (DATARAM ) ve dijital higrometre
(KANOMAX) ile ortamdaki sıcaklık, bağıl nem, CO 2 , CO, partikül konsantrasyonu ve partikül boyutu
kaydedilmiştir. Sistem içindeki sıcaklık ve nem değeri laboratuvar koşulları ile değişmekte olup, deney
süresi boyunca gözlenen sıcaklık 24-28 0C aralığında, bağıl nem değeri aerosol verildiği an en fazla
%60 olup deney süresi boyunca azalarak yaklaşık %25 olmaktadır.
Nebülizasyon işlemi: Nebulizer, oda içine 40 cm yüksekliğe yerleştirilmiştir. Nebulizer haznesine 20 ml
bakteri spor çözeltisi konulup; sisteme enjekte edilmiştir.
Örnek Alınması: Modelin örnek alma noktasına monte edilen tek basamaklı Andersen tipi biyoaerosol
örnekleyici (SKC) kullanılarak ortamdaki biyoerosolleri örnekleyiciye yerleştirilen plate count besiyeri
yüzeyine toplanmıştır. Örnekleyicinin bağlı olduğu vakum pompanın (SKC) çekiş debisi 28.3 L/dk olup,
örnekleme süresi 2 dk.dır. Bakteri enjeksiyonu yapılmadan önce oda içindeki temel koşulları tespit
etmek üzere, enjeksiyon bittiği an ve sonrasında mikroorganizma türünün ortamda kalış süresinin
farklılığına bağlı olarak farklı zaman aralıklarında örnekler alınmıştır. Tüm deneyler en az 3 tekrarlı
olarak gerçekleştirilmiştir.
Sistemin temizlenmesi: Her deney serisinden önce sistemin biyoaerosollerden arındırılması
sağlanmalıdır. Bu işlem her seri öncesinde ortamdaki havanın vakum pompa ile çekilmesi ve
sonrasında 2 saat boyunca 220 volt 50 hz gücünde 6 adet UV lamba ile sağlanmıştır. Deney
serilerinden önce alınan temel koşul numuneleri sistemin sterilizasyonunun bu yöntem ile
sağlanabildiğini göstermektedir.
Sonuçların Elde Edilmesi: Deney süresi boyunca elde edilen numuneler mikroorganizmaya uygun
şartlar sağlanarak inkübe edildikten sonra plate count metodu ile sayılarak bakteri konsantrasyonu
belirlenmiştir. Koloni sayımı floresan ışık altında yarı-otomatik koloni sayacı kullanılarak yapılmıştır.
3
Sayılan koloni miktarı çekiş debisi (28,3 lt/dk) ve örnek alma süresi (2 dk) kullanılarak CFU/m birimine
dönüştürülmüştür. Mikroorganizma konsantrasyonunun iç ortam modelinde değişimi;




Boş (PVC plakasız)
Normal PVC plakalı (plakanın toplam yüzey alanı: 1520 cm2)
Gümüş iyonu içeren PVC plakalı (plakanın toplam yüzey alanı: 1520 cm2)

olmak üzere 3 durumda izlenmiştir. Ortamdaki biyoaerosollerin zamana karşı giderim yüzdeleri grafiğe
aktarılmıştır.
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Giderim Yüzdesi =((C 0 -C)/C 0 )*100
C0
C

= Enjeksiyon bittiği andaki (t=0) m.org. konsantrasyonu
= t anındaki mikroorganizma konsantrasyonu

ortamın sıcaklık nem gibi değişkenlerine bağlı olarak farklılık gösterdiği görülmüştür.
Grafik 1. Çalışılan 3 durum (Boş, Gümüş plakalı, Normal Plakalı) için B.subtilis konsantasyonunun
zamana bağlı ortalama giderim yüzdeleri

Grafik 2. Çalışılan 3 Durum (Boş, Gümüş Plakalı, Normal Plakalı) İçin E. Coli Konsantasyonunun
Zamana Bağlı Ortalama Giderim Yüzdeleri
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Grafik 3. Çalışılan 3 Durum (Boş, Gümüş Plakalı, Normal Plakalı) için S. Aureus Konsantasyonunun
Zamana Bağlı Ortalama Giderim Yüzdeleri

Grafik 4. Çalışılan 3 Durum (Boş, Gümüş Plakalı, Normal Plakalı) için A. Niger Konsantasyonunun
Zamana Bağlı Ortalama Giderim Yüzdeleri

Oda deneyi modelinde zamana bağlı mikroorganizma konsantrasyonundaki değişim izlenmiştir.
Ortama yaklaşık 108 CFU/ml konsantrasyonda verilen mikroorganizma sporu çözeltileri deney süresi
sonunda yüzeye yapışma, çökelme gibi nedenlerle ortalama %80 ‘inin ortamdan uzaklaştığı tespit
edilmiştir. Çalışılan tüm mikroorganizma türlerinde sisteme, gümüş iyonu içeren PVC yerleştirilmesi
durumunda mikroorganizma konsantrasyonlarındaki giderim yüzdesi deney süresi boyunca normal
PVC yerleştirildiği durumdaki mikroorganizma konsantrasyonlarındaki giderim yüzdesinden yüksek
bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre mikroorganizma giderim yüzdesi mikroorganizma çeşidine
göre ve zamana göre değişmektedir. Tüm deney süresince gümüş iyonu içeren PVC’nin ortamdaki
mikroorganizma giderimine sağladığı ilave giderimler Tablo 8 - Tablo 11 de verilmiştir.
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Tablo 1. Gümüş iyonu içeren PVC ürünün mikroorganizma giderimine ilave etkisi ,%, B. Subtilis
t (dk)
B. Subtilis

20
%15,45

30
%9,99

40
%10,81

50
%11,51

60
%13,25

70
%12,03

Tablo 2. Gümüş iyonu içeren PVC ürünün mikroorganizma giderimine ilave etkisi, E. Coli
t (dk)
E. Coli

5
%19,05

10
%42,33

15
%50,58

20
%38,22

25
%31,94

30
%7,11

Tablo 3. Gümüş iyonu içeren PVC ürünün mikroorganizma giderimine ilave etkisi, S. Aureus
t (dk)
S. Aureus

5
%36,47

10
%17,84

15
%8,01

20
%5,81

25
%1,62

30
%2,70

Tablo 4. Gümüş iyonu içeren PVC ürünün mikroorganizma giderimine ilave etkisi, A.Niger
t (dk)
A.Niger

10
%6,58

20
%24,32

30
%22,78

40
%18,96

50
%3,35

60
%0,16

75
%1,40

SONUÇ
Malzeme, ortam havasında mikroorganizma konsantrasyonunun azalmasında etkilidir. Bu etki
mikroorganizma türüne göre farklılık göstermekle birlikte deney süresi boyunca ortalama en az
%12,17, en çok % 31,54 olarak bulunmuştur. Çalışmada kullanılan B. Subtilis, E.Coli, S. Aureus,
Aspergillus Niger olmak üzere 3 bakteri ve 1 mantar için en düşük giderim B. Subtilis ilk 20 dakikada
% 15,45 lik ilave giderim sağlamıştır. En yüksek verim gram (-) olan E. Coli de % 50,58 ilave giderimi
ilk 15 dakika da sağlamıştır. S. Aureus deneylerinde ise malzeme ilk 5 dakika içinde etki göstererek
ortamdaki mikroorganizma konsantrasyonunda % 36,47 azalmaya neden olmaktadır.
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OKULLARDA HAVA KİRLİLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ
Bahtiyar ÖZTÜRK
Gülcan DÜZOVALI

ÖZET
Bu makalede okullardaki kapalı ortamların hava kalitesinin hangi faktörler tarafından etkilendiği,
sebepleri ve bu ortamları kullananlarda oluşturabileceği muhtemel sağlık etkilerine değinmektedir.
Okullardaki kapalı ortam hava kalitesini bozan tipik kirleticiler partikül madde, karbon dioksit, karbon
monoksit, nem, sıcaklık, uçucu organik bileşikler ve alerjenlerdir. Samsun’da tabakalı örnekleme ile
tespit edilmiş farklı bölgelerdeki beş ilköğretim okulunda Ocak-Haziran 2007 tarihleri arasında
sınıflarda karbon dioksit, partikül madde (PM 10 ), karbon monoksit, nem ve sıcaklık ölçümleri
gerçekleştirilmiş ve söz konusu okulların iç hava kalitesinin bozulmasına genelde yetersiz
havalandırma ve hijyenik şartlara uyulmamasının neden olduğu görülmüştür.
Anaktar Kelimeler: okul içi hava kalitesi, karbon dioksit, partikül madde.

ABSTRACT
This article deals with indoor air quality in schools and factors affect it, causes and possible health
effects on people whose use this environments. Typical pollutants contaminate indoor air quality in
schools are particle materials, carbondioxide, carbon monoxide, moisture, temperature, volatile
organic compounds and allergens. In Samsun, between January-June 2007, carbondioxide, particle
matter (PM 10 ), carbonmonoxide, moisture and temperature were measured in classrooms of five
primary schools determined in different districts by stratified sampling, and it was observed that
inadequate ventilation and disobeyed hygienic conditions cause contamination of indoor air quality in
schools stated.
Key Words: Indoor air quality of schools, carbondioxide, particle matter.

GİRİŞ
Kapalı ortam, insanlar tarafından yapılmış olan ve onları dış çevreden ayırarak, dış çevreye oranla
daha uygun bir iç ortam meydana getirmek amacıyla yapılan yapıların tümüne denir. Kapalı ortam
havası ise konutlar, ev, kamu binaları, okullar, oteller, tiyatro, sinema, kütüphane, hastane, alış-veriş
merkezleri, taşıtlar ve bekleme odaları v.b. kapalı alan içindeki hava olarak tanımlanmaktadır [1].
Konutlarda ve endüstri dışı diğer yapılarda iç ortam havasında insan sağlığını olumsuz yönde
etkileyen karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO 2 ), kükürt dioksit (SO 2 ), azot oksitler (NO x ), çeşitli
mikroorganizmalar ve alerjenler gibi biyolojik, fiziksel ve kimyasal zararlı etkenlerin görülmesi “kapalı
ortam hava kirliliği” olarak tanımlanır [2].
Günümüzde endüstrileşmiş ülkelerde nüfusun %85’inden fazlası kentlerde yerleşmiştir. Ülkemizde
2005 yılı nüfusunun %64.9’u kentlerde yaşamaktadır [2]. Kentte yaşayan insanlar ise zamanlarının
%90’nından fazlasını kapalı ortamlarda geçirmektedir [3]. Özellikle kış aylarında bu ortamlarda
İç Hava Kalitesi Sempozyumu
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geçirilen zaman daha da artmaktadır. Kapalı ortamların hava kalitesi, içeride kullanılan eşyalardan,
bina malzemelerinden, insan aktivitelerinden ve dışarıdan bina içerisine giren kirletici katı ve gaz gibi
maddelerden kaynaklanmaktadır. Son yıllarda bina yapım teknolojisinde enerjinin korunması ve ısı
yalıtımının sağlanması amacıyla oluşan gelişmeler binanın içi ile dışı arasında hava sirkülasyonunu
engellediğinden bina iç ortamlarında zamanla artan bir hava kirliliği problemi doğurmuştur. İç
ortamdaki kirleticilere karşı maruziyet, dış ortamdaki kirleticilere karşı maruziyetle karşılaştırıldığında
sağlık açısından daha fazla risk taşımaktadır. Çünkü kişiler yaşamlarının büyük bir çoğunluğunu iç
ortamda geçirmekte ve bazı kirleticilerin bina içi atmosferindeki konsantrasyonları çoğunlukla dış
ortamdaki düzeyleri geçmektedir [4]. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yürütülen
çalışmalar insanların kapalı alanlarda açık alanlara oranla 2-5 kat daha fazla zararlı bileşiklere maruz
kaldığını göstermiştir [5]. Fakat, kapalı ortam hava kirliliği olumsuz etkileri genellikle uzun sürede
ortaya çıktığından ve yaşamı ve sağlığı doğrudan ya da acil olarak tehdit etmediğinden çok fazla
önemsenmemektedir.
Okullar yerel topluluklar ve tüm bir ulusun geneli için yaşamın merkezi konumundadır. Okullar öğrenci
ve personelin sağlık, refah ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen çevresel sorunlara sahiptir. Bu
sorunların başında okul içindeki kirli hava gelmektedir. Okul ve binalar içinde hava kalitesi problemleri
birçok kaynaktan ortaya çıkmakta olup, bunlar arasında aşırı nem birikiminden kaynaklanan küf
gelişimi; döşemeler ve malzemelerden yayılan uçucu organik kimyasallar, bakım ve eğitim araçlarının
uygunsuz şekilde kullanılmaları ve depolanmalarından kaynaklanan kimyasal maddeler, planlanması
ve bakımı uygunsuz şekilde yapılan havalandırma sistemleri ve aşırı kalabalıktan kaynaklanan temiz
hava teminindeki yetersizlik, havalandırma sisteminin uygunsuz şekilde yerleştirilmesi ve planlanması
nedeniyle dış ortamdan kirletici unsurların girmesi ve yüksek radon seviyeleri bulunmaktadır [6]. İç
ortam hava kalitesi problemleri aynı zamanda yenileme çalışmaları esnasında yapı malzemelerinden
asbest veya kurşun yayılmasından da kaynaklanabilmektedir.
Hem öğrenciler hem de okul personeli yetersiz iç ortam hava kalitesinin olumsuz etkilerinden zarar
görebilir. Sınıftaki kimyasal toksinler ve biyolojik maddeler sağlıkla ilgili tehlikelerin ve olumsuz eğitim
koşullarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Bunlar birçok farklı vücut sistemlerini etkilemeleri yanında
sağlık, öğrenme derecesi ve verimliliği de etkilemektedir. Etkiler geçici veya uzun süreli olabilir. Bu
etkiler hafif rahatsızlık veren belirtilerden ciddi ve sürekli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına kadar
uzanabilmektedir.
Çocuklar hava kirliliğinin olumsuz etkilerine erişkinlere göre daha duyarlıdır. Çünkü alveollerin % 80’i
postnatal olarak oluşur ve akciğerin tam gelişimi 6-8 yaşına dek devam eder. Çocukların dakikadaki
solunum sayılarının daha hızlı olması ve fiziksel aktivitelerinin daha çok olması nedeniyle erişkinlere
kıyasla daha fazla solunumsal toksik maddeyle karşılaşırlar. İç havada yüksek seviyede bulunan
ajanların astım ataklarını tetiklemesi nedeniyle çocuklar arasında astım riski artar. EPA’nın verilerine
göre okul çağındaki hemen hemen her onüç çocuktan birinde astım görülmekte ve bu oran okul öncesi
çağdaki çocuklarda diğer gruplara göre daha hızlı artış göstermektedir. Kronik astım okul
devamsızlığının temel sebepleri arasındadır. Duman ve toz akarları okullarda astım tetikleyiciler
arasında yer almaktadır[7–9]. Anaokulu ve ilköğretim okullarında çocuklar zamanlarının %60-80’ini iç
ortamlarda (örn. bir okul günü) geçirmektedirler ve iç ortam kirleticilerine yüksek oranda maruz
kalabilmektedirler. Üst ve alt solunum enfeksiyonları, az düzeyde solunum yolu kirleticileri bulunan
ortamlarda yaşayan çocuklarda bile olasıdır. Ayrıca, çocuklar solunum sistemini etkileyen sigara
dumanı, ısıtmada gaz kullanımı, nüfus yoğunluğu gibi diğer faktörlere karşı da duyarlıdırlar [10]. İç
hava kirleticilerine maruz kalan öğrenci ve öğretmenlerde belli bir konuya odaklanma (konsantrasyon)
kabiliyeti azalır, tüm öğrenme ve öğretme süreçleri zarar görür.
Bu çalışmada Samsun’da farklı semtlerde beş ayrı ilköğretim okulunda iç ortam hava kalitesinin hangi
düzeyde olduğu 2007 yılının kış ve bahar aylarında ders saatlerinde ve ders aralarında sınıflarda
sürekli olarak karbon dioksit (CO 2 ), karbon monoksit (CO), partikül madde (PM 10 ), nem ve sıcaklık
ölçümleri yapılarak tespit edilmeye çalışılmıştır.
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MATERYAL METOD
Bu çalışmada okul iç ortamında CO 2 , CO, PM 10 , ısı ve nem parametreleri ölçülerek bu ortamların
hava kalitesi tespit edilmeye çalışılmıştır. Okullarda bina içinde CO kaynağı olmamasına rağmen
içeride ölçülecek CO değeri dışarıdan içeriye kirletici girdiğini göstereceğinden, CO indikatör bir
parametre olarak seçilmiştir.
Okulların seçiminde, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün istatistiksel bilgilerinden yararlanılarak,
yörelere göre okul mevcudu, dolayısıyla sınıf mevcudu yüksek olan okullar seçilmiştir. Ölçüm
yapılacak olan okullar tabakalı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Samsun ili şehircilik açısından
göz önüne alındığında, dört ayrı bölge ve bu bölgeleri temsil edebilecek nitelikte beş okul seçilmiştir.
Üzerinde çalışılacak olan merkez bölgesinin, şehircilik açısından heterojen bir özellik göstermesinden
dolayı, homojen olabilecek dört ayrı bölge belirlenmiştir. Böylece, her bölgenin gösterdiği farklılıkların
incelenecek olan o bölgeye etkisi de ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu okullar aşağıda belirtilmiştir.





Trafik ve sanayinin yoğun olduğu Canik Bölgesi’nde Fatih İlköğretim Okulu
Şehir merkezinden uzak İlkadım Bölgesi’nde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu
Trafiğin yoğun olduğu Gazi Bölgesi’de 23 Nisan ve İstiklal İlköğretim Okulları
Trafiğin seyrek ve sanayinin olmadığı Atakum Bölgesi’nde Denizevleri İlköğretim Okul

Ölçüm takvimi olarak Aralık-Mart arasını kapsayan kış ve Nisan-Mayıs arasını kapsayan bahar
dönemleri seçilmiştir. Ölçümlerde sürekli aynı sınıflar referans alınmamış, farklı sınıflarda ölçümler
gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonuçları ders esnasında her 5 dakikada bir kaydedilmiştir. Teneffüslerde
de ölçüm yapılmaya devam edilmiştir. Ölçüm yapılan tüm okullarda sınıfların özellikleri, derslerde
pencerenin veya kapının açılması, öğrenci aktarımı gibi iç ortam hava kalitesini etkileyecek fiziksel
değişimler kaydedilmiştir.
Toz Ölçümü: PM 10 ölçümleri mobil infrared (IR) toz monitör cihazı (SPLIT2 Direckt Reading Dust
Monitör, SKC, USA) ile gerçek zamanlı olarak yapılmıştır. Bu cihaz içinde infra-red (IR) ışığının
bulunduğu hazneye giren hava içindeki tozlar bu ışığı dağıtır. Dağılan ışık bir foto dijital üzerine düşer,
buraya düşen ışık bir elektrik akımı oluşturur. Partikül konsantrasyonu oluşan elektrik akımıyla
orantılıdır. IR toz monitörü, üretici firma tarafından 0.10–10 μm boyutundaki toza göre kalibre
edilmiştir. Duyarlılık aralığı 10–20,000 μg/m3’ tür. Cihazın hassasiyeti ± 10 μg/m3’ tür.
Karbon monoksit Ölçümü: CO ölçümü TESTO (Testo 315–2 model, TESTO, Germany) marka mobil
ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 0–2,000 ppm arasında ölçüm yapabilen aletin temel mekanizması
bir CO sensöründen ibarettir. Cihazın hassasiyeti ± 1 ppm’dir.
Karbon dioksit, Sıcaklık ve Nem Ölçümleri: Karbondioksit, Sıcaklık ve Nem Ölçümleri TESTO
(TESTO-435-2 model, TESTO, Germany) marka mobil ölçüm cihazı ile gerçek zamanlı olarak
yapılmıştır. Sıcaklık sensörü vasıtasıyla sıcaklık ölçümü, nem sensörü ile nem değerini ve
karbondioksit değeri okunmaktadır. Cihazın hassasiyeti CO 2 için ± 1 ppm, sıcaklık için ± 0.30 ºC’
Ölçümler yerden 1.00 m yukarıda, oturan kişinin solunum yaptığı seviyede, yan yüzeylerden 1.50 m ve
ölçücünün vücudundan 50 cm uzaklıklarda gerçekleştirilmiştir.
Ölçüm Takvimi: Ölçümlere 2006 yılı Aralık ayında başlanılmış olup 2007 yılı Mayıs ayı sonuna kadar
devam edilmiştir. Ölçüm yapılan okullara ait özet bilgiler Tablo 1’ de verilmiştir.
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Tablo 1. Ölçüm Yapılan Okullara Ait Bilgiler
İlköğretim
okulunun adı
İstiklal
Fatih
23 Nisan
Denizevleri
Mehmet Akif
Ersoy

Ölçüm
Tarihleri

Isınma Şekli

Sınıfların
Öğrenci Sayısı

Kalorifer

Ölçüm
Yapılan Sınıf
Sayısı
18

31-40

Sınıf
Hacimleri
(m3)
108-134

19.12.2006
14.05.2007
20.12.2006
16.05.2007
21.12.2006
15.05.2007
25.12.2006
18.05.2007
26.12.2006
17.05.2007

Soba

15

20-10

147

Kalorifer

17

38-46

137

Kalorifer

15

29-45

117

Kalorifer

14

20-43

90-117

SONUÇ
Samsun’da dört ayrı bölgede beş ayrı ilköğretim okulunun sınıflarında ders esnasında ve ders
aralarında CO, CO 2, PM 10, nem ve sıcaklık ölçümleri Aralık 2006-Şubat 2007 kış ayları ve Mart-Mayıs
2007 bahar aylarında yapılmıştır. Ayrıca okul içinde ölçüme başlamadan önce okulun hemen dışında
da aynı değerler ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları kirletici konsantrasyonlarının ölçümün yapıldığı
bölgeye, binaya, sınıflarda derslere ve mevsimlere göre değişiklikler gösterdiğini ortaya koymuştur.
Yapılan ölçümler göstermiştir ki sınıf içinde kirletici konsantrasyonları dersin türüne, süresine, ders
esnasında kapı veya pencerenin açılıp açılmamasına, teneffüslerde sınıfın havalandırılıp
havalandırılmamasına, ikili öğretim durumunda sabahçıların öğlencilere bıraktığı bakiye kirletici
miktarına göre değişmektedir. Tablo 2’de kış aylarında sınıflarda alınmış olan ölçümleri okul dışında
alınmış olan ölçüm değerleri ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Tablo 2. Kış Dönemi Ölçüm Sonuçları Ortalaması.
İlköğretim Okulu
İstiklal
23 Nisan
Fatih
Mehmet Akif Ersoy
Denizevleri

CO, ppm

CO 2 , ppm

PM 10 , μg/m3

Dış
2.7
2.6
4.0
1.6
1.6

Dış
504
470
463
535
473

Dış
30
43.7
39
20.6
25.6

İç
1.5
1.4
3.3
0.8
0.8

İç
2040
1952
1711
1411
1527

İç
61.7
78.4
60
70.7
76.8

Sıcaklık, oC

Dış
10.1
10.8
13.1
11.6
12.3

İç
22.1
22.6
22.6
23.2
20.8

Nem, %

Dış
60.2
56.3
52.3
43.0
39.6

İç
51.4
47.9
44.7
42.5
40.6

Tablo 2’deki değerler farklı zamanlarda, farklı sınıflardan yapılan ölçümlerin ortalama değeridir.
Yukarıda da belirtildiği üzere kirletici konsantrasyonlarının dersten derse ve zamanla değişim
gösterdiği tespit edilmiştir. Örneğin, 19.12.2006 tarihinde İstiklal İlköğretim Okulunda iç ortam CO 2
konsantrasyonu sabah grubunda 6. ders sonunda en yüksek 4407 ppm olarak ölçülmüş ve öğlenci
öğrenciler derse girdiklerinde 2400 ppm lik bir CO 2 konsantrasyonu ile derse başlanmıştır (Şekil 1).
Aynı tarihte ve aynı sınıfta ölçülen CO, PM 10 , sıcaklık ve nem değerleri de Şekil 2’de görülmektedir.
Şekil 2’de PM 10 değerinin matematik dersinde maksimum değere ulaştığı görülmektedir. Buna sınıfta
tebeşirle yazılan tahta kullanılıyor olması ve matematik dersinde de tahtanın fazlaca yazılıp silinmesi
neden olmuştur. Daha sonra görülebileceği gibi bahar döneminde teflon tahtalar kullanılmasıyla
birlikte sınıfta ölçülen PM 10 değerinde azalma gözlemlenmiştir. PM 10 konsantrasyonunun yüksek
olarak kaydedildiği diğer bir ders de Beden Eğitimidir.
Seçilen bu okulların tamamında ikili eğitim yapılmaktadır ve sabahçı öğrencilerin sınıfı terk etmesinden
yaklaşık 20 dakika sonra öğlenci öğrenciler sınıfa alınmaktadır. Hemen hemen incelenen okulların
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1719 _______

tamamında geçen bu 20 dakikalık kısa süre içinde sınıftaki kirletici konsantrasyonunda çok fazla bir
azalma gözlenmemiş ve sabahçıların kirli havasının öğlencilere miras kaldığı tespit edilmiştir. Şekil
3’de Fatih İlköğretim okulunda bir sınıfta sabahtan akşama kadar sürekli yapılan CO 2 ölçümlerinin
sonucu açıkladığımız bu durumu özetlemektedir. Küçük oynamalar kısa süreli pencere açılmasından,
teneffüslerden veya bazen de pencere ve kapı açılmasından kaynaklanmaktadır.
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Şekil 1. İstiklal İ.O.’nun 19.12.2006 Tarihindeki CO 2 Ölçüm Sonuçları.
Öğrencilerin nefes alıp vermeleri ile sınıf ortamına yayılan nemin yüzdesinde artış beklenirken, tam
tersi sınıflarda dış ortama göre nem miktarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni iç
ortamda dışarıya göre daha yüksek sıcaklık değeri olmasıdır. Yüksek sıcaklık nemin yoğuşmasını
engelleyecektir. Diğer okullarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir.
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Şekil 2. İstiklal İ.O.’nun 19.12.2006 Tarihindeki CO, PM 10 , Sıcaklık ve Nem Ölçüm Sonuçları.
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Şekil 3. Fatih İ.O.’nun 16.05.2007 Tarihindeki CO 2 Ölçüm Sonuçları.
Tablo 3’de bahar dönemine ait okullarda ölçülen kirletici konsantrasyonlarının ortalama değerleri
görülmektedir. Baharla birlikte ısınan hava pencerelerin açılmasında etkili olduğundan karbon dioksit
gibi kaynağı genellikle bina içindeki kişilere bağlı kirleticilerin konsantrasyonlarında kışa göre
azalmalar tespit edilmiştir. Bahar aylarında sınıflarda ölçülen karbon monoksit konsantrasyonundaki
azalma soba ve kaloriferlerin yakılmaması ve CO kaynağı olarak sadece taşıtların egzozu olmasından
dolayıdır. Kış ve bahar aylarında sınıf içindeki CO 2 konsantrasyonunun değişimine örnek olarak Şekil
4’de İstiklal İlköğretim Okulundaki durum ve CO konsantrasyonunun değişimine örnek olarak da Şekil
5’de 23 Nisan İlköğretim Okulundaki durum verilmiştir. Benzer grafikler diğer okullar için de elde
edilmiştir. PM 10 için de elde benzer grafikler elde edilmiş, fakat sıcaklık ve dış ortamdaki nemin
artması sınıf içindeki sıcaklığın bahar aylarında artmasına neden olmuştur.
Tablo 3. Bahar Dönemi Ölçüm Sonuçları Ortalaması.
İlköğretim Okulu
İstiklal
23 Nisan
Fatih
Mehmet Akif Ersoy
Denizevleri

CO, ppm
Dış
İç
2.3
1.1
2.3
1.3
2.4
1.5
1.2
0.5
1.2
0.4

CO 2 , ppm
Dış
İç
473
1873
426
2392
474
2058
443
2072
418
1598

PM 10 , μg/m3
Dış
İç
28.7 43.9
32.7 68.6
38.8 51.0
23.9 81.4
34.6 70.9

Sıcaklık, oC
Dış
İç
10.4 22.1
15.4 23.1
13
20.2
20.3 23.2
19.0 22.6

Nem, %
Dış
İç
43.2 52.9
50.7 58.6
47.8 58.9
43.2 53.3
49.4 55.5
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Şekil 4. İstiklal İ.O.’nun Kış ve Bahar Dönemi CO 2 Ölçüm Sonuçları Ortalaması.
Beklenenin aksine, ölçüm sonuçları sınıflarda tespit edilen kirletici konsantrasyonu ile öğrenci sayısı,
sınıf hacmi ve kişi başına düşen alan arasında doğrusal bir ilişki olmadığını göstermiştir (Şekil 6) .
Bunun nedeni sınıflara kapı altından, pencere kenarından, çalışan veya çalışmayan aspiratörden taze
hava girişlerinin olmasıdır. Bir sınıfın kapısı ve penceresi açılsa bile havanın sirkülasyonu için
koridorun bağlı olduğu dış kapının da açık olması gerekmektedir.
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Şekil 5. 23 Nisan İ.O’nun Kış ve Bahar Dönemi CO Ölçüm Sonuçları Ortalaması.

İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1722 _______

Şekil 7. Sınıflarda Kişi Başına Düşen Alan ile Ölçülen CO 2 Konsantrasyonu Arasındaki İlişki.

SONUÇ
Samsun’da farklı bölgelerdeki okulların sınıflarında 2006 yılının Aralık ayından 2007 yılının Mayıs
ayına kadar farklı zamanlarda yapılan CO 2 , CO, PM 10 , nem ve sıcaklık ölçüm sonuçları Türk
Standartları Enstitüsü ve Amerikan Isıtma Soğutma ve Klima Mühendisleri Birliği (ASHRAE)
standartlarına göre değerlendirildiğinde şu sonuçlara varılabilir:
CO 2 konsantrasyonu standart 800 ppm değerinin oldukça üzerinde tespit edilmiştir. Sınıflara
teneffüslerde bile yeterince taze hava sağlanamadığından CO 2 konsantrasyonunun dersten derse
artış gösterdiği belirlenmiştir.
Okullarda ölçülen CO konsantrasyonlarının 25 ppm olarak verilen standart değerin altında olduğu
görülmüştür.
PM 10 konsantrasyonunun işlenen derse bağlı olarak zaman zaman 100 μg/m3’lük sınır değeri aşmış
olduğu tespit edilmesine karşın ortalama olarak standart değerin altında olduğu görülmüştür.
Nem için TS 12281’de bir standart değer belirtilmemiştir, fakat ASHRAE standartlarına göre ölçülen
nem değerleri sınır değerler içindedir.
Tespit edilen sıcaklık değerleri ise TS 12281’de verilen 18–24 oC standart aralığı içindedir.
Çocuklar kötü hava kalitesine karşı hassas olduklarından sınıflardaki hava kalitesi özel bir önem
taşımaktadır. Kapalı ortam hava kirliliği problemleri güç algılanabilmekte ve her zaman sağlık üzerinde
kolayca teşhis edilebilir etkiler ortaya çıkarmamaktadır [11].
Her öğrenci ilköğretimden üniversiteyi bitirinceye kadar okul binaları içinde yaklaşık 20.000 saat hava
teneffüs etmektedir. Bunu oran olarak ele aldığımızda yaşam süresinin en az %23’ünü kapsamaktadır.
Sınıfların kalabalık olması, ikili öğretim nedeniyle teneffüslerin kısa tutulması, sınıfların teneffüs
esnasında havalandırılmaması, tavan yüksekliklerinin yeterli olmayışı, mekanik havalandırmanın
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bulunmayışı, pencerelerin sızdırmaz oluşu, vb. nedenlerle sınıf ve okul ortamları aşırı kirlenmektedir.
Bu durumun çocukların bünyelerini dış etkenlere karşı hassaslaştırabileceğini, çocuklar arasında
hastalığın yayılma riskini artırabileceğini, çocuklarda dikkat dağılmasına ve derse karşı ilgiyi
azaltabileceğini söylemek mümkündür.
Çözüm olarak, okulları mümkün olduğunca şehir dışına çıkarmak ve trafikten uzak tutmak, koridor
tavanlarına hava kanalları yapmak, sınıfları yeterince yüksek ve kişi başına 1.2 m2 alan düşecek
şekilde inşa etmek, kalabalık sınıflardan kaçınmak, ikili öğretim yerine tekli öğretim yapmak ve bu
şekilde daha uzun teneffüs süreleri ayarlayarak sınıfları teneffüs süresince havalandırmak ve uygun
bir şekilde inşa edilecek havalandırma sistemi ile sınıfa kişi başına saniyede 8 litre taze hava vermek
gerekmektedir.
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ÖZET
İç ortam hava kirliliği günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli risklerden biri olarak kabul
edilmektedir. Bina içerisinde kullanılan malzemelerden yüksek oranda emisyona sahip olan uçucu
organik bileşikler (UOB) bina-içi hava kalitesi açısından önem taşımaktadır. Yapılan epidemiyolojik
çalışmalarda UOB’lerin çeşitli solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi rahatsızlıklara sebep olduğu
belirlenmiştir. UOB’lerin bina içinde pek çok kaynağı bulunmaktadır. UOB’ler boya, cila, halı kaplama,
yapay ahşap levhalar, bazı yalıtım malzemeleri, çeşitli dekorasyon malzemeleri gibi çok sayıda yapı
malzemesi ve ev ürünleri endüstrisinde, mobilyalarda, ayrıca bazı temizleyici kozmetik ürünlerinde
yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada; ev, okul, ofis ve alışveriş merkezi (AVM) gibi farklı
türdeki iç ortamlardan alınan hava örneklerinde benzen, kloroform, ksilenler (o,m,p) ve toluen
derişimleri belirlenmiştir. Örneklemeler bina içinde ve dışında yapılarak dış ortam konsantrasyonuyla
karşılaştırmalar yapılmıştır. Örnekler, Haziran-Aralık 2010 döneminde, SKC sampling cihazı ile aktif
örnekleme yöntemi kullanarak tenax tüplerine toplanmıştır. Sonra da Termal Desorber-Gaz
Kromotografisi / Kütle Spektrometresi (TD-GC/MS) cihazı ile kantitatif sonuçlarına ulaşılmıştır.
Çalışmanın sonucunda, kloroform ve mp-ksilen derişimleri seçilen ortamlarda yüksek
konsantrasyonda ölçülmüştür. Ayrıca, bu UOB’lerin iç-dış hava (İ/D) derişim oranları hesaplanmıştır.
İ/D oranları evlerde 0.78 ile 1.88 arasında, okullarda 1.26 ile 1.78, ofislerde 1.09 ile 3.52, AVM’lerde
0.49 ile 1.51 arasında değişmektedir. Bina içi konsantrasyonlar benzen için 1.1μg/m3 – 15.8μg/m3,
kloroform için 6.5μg/m3 – 371.6μg/m3, mp-ksilen için 4.3μg/m3 – 311.8μg/m3, o-ksilen için 1.4μg/m3 –
32.9μg/m3, toluen için 6.7μg/m3 – 163.9μg/m3 arasında tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bina içi hava kalitesi, uçucu organik bileşikler, ev, okul, alışveriş merkezi, ofis

ABSTRACT
Recently, indoor air pollution that affects human health, as one of the most important risk is accepted.
Volatile organic compounds (VOCs) have been receiving considerable interest in indoor air field
studies because of their high emission rates from products used indoor environments. Variety of
respiratory diseases in epidemiological studies made VOCs and cause diseases such as cancer that
have been identified. There are many sources of VOCs in the building. VOCs are used widely for
paint, varnish, carpet, artificial wood plates, some insulation materials, decoration materials, such as a
variety of numerous building materials and household products industries, furniture and some cleaners
in cosmetic products.
In this work, home, school, office and shopping center (AVM) in different types of air samples taken
from benzene, chloroform, xylenes (o, m, p) and the toluene concentration was determined. Sampling
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1728 _______

within and outside the building with outdoor concentrations were compared. Samples in 2010, on June
to December months were collected by SKC sampling device (the active tube sampling method) with
tenax tube. Thermal Desorber -Gas Chromatography / Mass Spectrometry (TD-GC/MS) device was
used to analyze of samples.
In conclusion, chloroform, and mp-xylene concentrations were measured in high concentrations in
selected area. In addition, the indoor-outdoor (I/O) ratios of VOC’s concentration were calculated. I/O
ratio ranged from 0.78 to 1.88 at home, from 1.26 to 1.78 in school, from 1.09 to 3.52 in the office,
from 0.49 to 1.51 in AVMs. The results of indoor concentrations were 1.1μg/m3 – 15.8μg/m3 for
benzene, 6.5μg/m3 – 371.6μg/m3 for chloroform, 4.3μg/m3 – 311.8μg/m3 for mp-xylene, 1.4μg/m3 –
32.9μg/m3 for o-xylene and 6.7μg/m3 – 163.9μg/m3 for toluene.
Key Words: Indoor Air Quality, Volatiles Organic Compounds , house, school, shopping centre,ofice.

GİRİŞ
Günümüzde nüfusun hızla artmasıyla, hava kirliliği en önemli çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.
Dışarıda soluduğumuz havanın kalitesinin bozulması dikkatleri iç ortamlardaki hava kalitesine
çekmiştir. İç ortam hava kirliliği insan sağlığını tehdit eden en önemli risklerden biri olarak kabul
edilmektedir [1]. Amerika Çevre Koruma Ajansı tarafından (EPA) kapalı ortam hava kirliliğinin dış
ortam hava kirliliğinden 2 ile 10 kat arasında daha tehlikeli olduğu açıklanmıştır [2].
Konutlarda endüstri dışı kapalı yapılarda iç ortam havasında; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen
karbon monoksit, karbon dioksit, kükürt dioksit, azot oksitler, formaldehit, sigara dumanı, radon,
asbest, kurşun, uçucu organik moleküller, çeşitli mikroorganizma ve alerjenler gibi biyolojik, fiziksel ve
kimyasal zararlı etkenlerin görülmesi kapalı ortam kirliliği olarak tanımlanır [3].
Düşük enerji kullanımı amacıyla yapılan izolasyonlu binalar hava değişim oranını en minimum hale
getirmiş, bunun sonucu olarak iç ortam kirliliği dikkate değer bir öneme sahip olmuştur [4,5].
Dış ortam hava kalitesi, insan aktiviteleri ve kapalı mekânın özellikleri, iç ortam hava kalitesini
etkileyen başlıca faktörlerdir. İç ortam havasındaki kirleticilerin görülme oranı; yapının özelliklerine,
yapımında kullanılan malzemeye, ısıtma sistemine, havalandırma durumuna, içinde yapılan faaliyete
(konut, işyeri, fabrika vb. olması), içinde yaşayan kişilerin davranış biçimlerine (sigara içme gibi)
bağlıdır. İç hava kalitesini tehdit eden en önemli kirleticilerden biri olan uçucu organik bileşiklerin
(UOB) iç ortamlardaki konsantrasyonları genellikle kokuyla algılanabilen seviyenin altındadır.
Binalarda UOB’lerin kaynakları çok çeşitlidir. Bunlar; bina yapı malzemeleri (boya, vernik, yapıştırıcı ve
inşaat malzemeleri), okul ve ofis ortamlarında kullanılan yazıcılar ve fotokopi makineleri ve yoğun
trafiğe sahip dış mekanlardır. Uçucu organik bileşiklerin diğer bir kaynağı ise sigara dumanıdır.
Düşük derişimlerde, hasta bina sendromu belirtilerine yol açması ve maruziyetin kronik hale gelmesi
ile kanser de dahil olmak üzere ciddi sağlık etkileri gösterebilen UOB’ler en önemli iç ortam hava
kirleticileri arasındadır [6,7,8].
Bu çalışmada farklı bina içi ortamlarda, bina içi ve dışında uçucu organik bileşiklerin örneklemeleri
yapılmıştır. Bu kapsamda ilköğretim okulu, alışveriş merkezi, ofis ve ev ortamından örnekler alınmıştır.

3.MALZEME YÖNTEM
3.1. Örnekleme Yerleri
Bu çalışmada farklı kapalı ortamlarda, bina içi ve dışında uçucu organik bileşiklerin örneklemeleri
yapılmıştır. Bu kapsamda 2 evden, 2 ilköğretim okulundan,1 ofisten ve 2 alışveriş merkezinden (AVM)
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örnekler alınmıştır. EV1 25 yıllık iken EV2 1 yıllık yeni binadır. Her iki ev de doğal gaz ile ısınırken iç
dekorasyon olarak EV1 plastik boya, laminant; EV2 saten boya, laminant döşemedir. EV1 ana
caddeye 15m E6 otoban yoluna 1km uzaklıkta, yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. EV2 ana caddeye
100m, E5 ve E6 otoban yollarına 10km uzaklıkta bulunan hem yerleşim yeri hem de iş merkezi
bölgesinde bulunmaktadır. Bina tipi olarak EV1 bina/betonarme ve ev alanı 90m2, EV2 rezidans/hazır
beton ve 140 m2’dir. EV1 ve EV2’nin iç ortamlarından 10’ar adet, dış ortamlarından 6’şar adet
örnekleme alınmıştır. Her iki okul da doğal gaz ile ısınmaktadır. OKUL1 2000m2 iken OKUL2
600m2’dir. Her ikisi de şehir merkezindedir. OKUL1 1999 yılında OKUL2 1979 yılında inşa edilmiştir.
Yılda 1 kere iki okulda plastik duvar boyası ile boyama yapılmaktadır. OKUL1 ve OKUL2’nin iç
ortamlarından 10’ar adet, dış ortamlarından 6’şar adet örnekleme alınmıştır. Ofis örneğinin bina tipi
betonarme, bina yaşı 31’dir. Plastik boya, laminant döşeme ile dekore edilmiştir, 30 m2’dir. 1 adet
fotokopi makinası bulunmaktadır. Fuel oil ile merkezi sistem ile ısınmaktadır. Ofis ortamının iç
ortamından 10’ar adet dış ortamından 6’şar adet örnekleme alınmıştır. Alışveriş merkezi örneklerinin
alındığı AVM1 1990 yılında inşa edilmişken, AVM2 2009 yılında inşa edilmiştir. Her iki AVM de şehir
merkezinde bulunmaktadır. AVM1 içinde yemek bölümü, otobüs durağı, kapalı-açık otopark
bulunurken AVM2’de sinema, yemek bölümü, otobüs durağı, metro, kapalı-açık otopark, buz pateni
pisti bulunmaktadır. AVM1 2200 m2 2 katlı AVM2 ise 495000 m2 5 katlıdır. İki alışveriş merkezi de
yoğun trafiğin bulunduğu iş merkezi, endüstri merkezi, yerleşimin bulunduğu bölgede bulunmaktadır.
AVM1 ve AVM2’nin iç ortamlarından 10’ar adet, dış ortamlarından 6’şar adet örnekleme alınmıştır.
3.2.Örnekleme Sistemi ve Analiz
Bu çalışmada kapalı ortam ve dış ortam paralel örneklemeleri için SKC örnekleme sistemi
kullanılmıştır. Sistem 2 adet pompadan, 1 adet paralel örnekleme aparatından ve tenax tüplerinden
oluşmaktadır. SKC pompa olarak (Aircheck 2000 pump ve Airlite Pump) kullanılmıştır. Örneklemelerin
% 10’u paralel alınmıştır. Örnekleme başlamadan önce tüm sistem pompa kalibratörü (Defender 510
kalibrasyon cihazı) ile kalibre edilmiştir. Optimum hava akış hızı (30 ml/dk) belirlenmiştir. Tenax tüp
çeşidi olarak 35/60 seçilmiştir. Örnekleme süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir. Tenax tüpüne
hapsolan uçucu organikleri muhafaza etmek için tenax tüpüne ait contalar ile tüpün her iki yönü sıkıca
kapatılmıştır. Soğuk ortam oluşturacak buz kalıpları ile koruyucu çantasının içinde laboratuvara
ulaştırılmıştır. Her örneklemede, örnekleme tüpünün numarası, pompaların örnekleme süresi ve saati,
örnekleme yerinin durumu gibi bilgileri bulunduran örnekleme tutanağı doldurulmuştur.
Laboratuvara gelen tenax tüpler analiz aşamasına kadar -20oC’de bulunan buzdolabında bekletilmiştir.
Analiz işlemi Markes marka Termal Desorber(TD) ünitesi ile Agilent marka Gaz Kromotografisi Kütle
Spektrometresi(GS/MS) sistemleri ile yapılmıştır. Kolon olarak DB-VRX kolonu kullanılmıştır.
Analiz metodu olarak havadaki uçucu organik bileşiklerin tespit metodu olan EPA TO 17 seçilmiştir.
Toplam iyon kromotogramının(TIC) verileri göz önüne alınarak örnekleme noktalarında en fazla
gözlenen Kloroform, Toluen, mp ksilen, o-ksilen ve benzen olmak üzere 6 adet uçucu organik bileşik
kantitatif olarak sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.
Tenax tüpleri örnekleme öncesi şartlandırılmıştır. Tüpün içinde herhangi bir organik madde kalıntısının
kalmaması için yapılan bu işlemden sonra tüp analiz edilmiştir. Temiz olan tüpün kromotogramı elde
edilmiştir. Örnekleme alanına ulaşana kadar geçen sürede tenax tüplerinin kapakları jontalı sistemle
kapatılarak içeri hava girişi engellenmiştir. Ayrıca örnekleme alanı ile laboratuvar arasında geçen
sürede tüm tenax tüpleri soğuk çantada muhafaza edilmiştir. Buz kütleleri ile bu ortamın soğukluğu
sağlanmıştır. Sahada alınan ve +4 oC’de koruyucu çantada muhafaza edilen örnekler aynı gün içinde
soğutucuya konarak -20oC’de korunmuştur. En geç 48 saat içinde analiz edilmiştir.Tüplerin taşınması
sırasında örnekleme yapılacak olan tüplerle birlikte bir adet de örnekleme şahidi olarak adlandırılan
tüp taşınmıştır. Ortamdan gelen maruziyetlerin etkisi bu tüple gözlemlenmiştir. Her iki pompa da
30ml/dk ayarlandıktan sonra örnekleme işlemi başlamıştır. Kapalı ortamda orta noktadan ve 1.5m
yükseklikten örnekleme yapılmıştır. Kapalı ortama ait dış ortam örneği de iç ortamı besleyen havanın
girişi noktasından (pencere) alınmıştır.
Örneklemeden gelen tenax tüpleri analize alınmadan önce sistemin günlük kontrolleri yapılmıştır. İlk
olarak sistem şahidi (blank) olarak adlandırdığımız boş tenax tüpü (içindeki aktif karbon
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uzaklaştırılmış) analiz edilmiştir. Ardından günlük hazırlanmış olan standartla zenginleştirilmiş tenax
tüpü analiz edilmiştir. Üçüncü okuma olarak analize giden tenax tüpleri ile birlikte taşınan örnekleme
şahidi analiz edilmiştir. Tüm bu veriler ile sistemin temiz olduğu, kalibrasyon eğrisinde sorun olmadığı
ve taşıma sırasında ilk okumaları yapılmış olan tenax tüplerinin dışardan bir kirleticiye maruz
kalmadıkları kesinleştirilmiştir. Sistemden tamamen emin olduktan sonra -20oC’de korunan örnekler
analiz edilmiştir.

SONUÇ

Şekil 1. Örnekleme Yapılan Ortamlarda İç ve Dış UOB’in Ortalama Konsantrasyonları
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Bu çalışmada, iç ortam hava kalitesini temsil edici özellikte olabilmesi için günlük hayatın geçtiği ev,
okul, ofis ve alışveriş merkezi gibi kapalı ortamlarda UOB örneklemeleri yapılmıştır. Alınan örnekler
TD-GC/MS sistemi ile analiz edilmiştir. İç ortam ve bu ortama ait dış ortam analizlerinin sonuç grafikleri
Şekil1 de verilmiştir.
Şekil1’de görüldüğü gibi Benzenin değeri, Ev iç ortamında diğer örnekleme yerlerinden daha yüksek
çıkmıştır. Kanserojen etkisi yüksek olarak bilinen benzen ev ortamında bulunmuştur. Genelde iç
ortamlarda daha yüksek bulunduğu, grafikte görülmektedir. Kloroformun en yüksek değeri Ev’in iç
ortamında tespit edilmiştir. Ancak bu değer dış ortam değeriyle paralellik göstermektedir. Bu kirleticinin
kaynağının sadece iç ortam olmadığı ve dış ortam hava kirliliğinin iç ortamı da etkilediği söylenebilir.
Okullarda iç ortam, dış ortama göre daha yüksek çıkmıştır. Bunun sebepleri arasında okul
dersliklerinde kullanılan temizlik malzemelerinin çeşidi, kalitesi ve kullanım sıklığı dikkate alınmalıdır.
En yüksek mp-Ksilen evde tespit edilmiş ve dış ortamın bina içi mp-ksilen konsantrasyonlarını
etkilediği söylenebilir. AVM ve Ofiste bulunan değerlerinde iç ortam kaynaklı olduğu düşünülebilir. En
düşük mp-Ksilen konsantrasyonları okul ortamında tespit edilmiştir. o-Ksilen değeri Ev ortamında
yüksek iken AVM dış ortamında daha yüksek çıkmıştır. Evlerde o-Ksilen kaynağının iç ortam
kirleticileri olduğu düşünülmüştür. AVM için ise o-ksilen dış ortamda daha yüksek bulunmuş,
taşıtlardan verilen egzost emisyonlarının etkisi olduğu düşünülmüştür. Toluen değeri genel olarak tüm
ortamlarda bina içinde daha yüksek tespit edilmiştir. Sadece AVM’lerde dış ortamda daha yüksek
olduğu görülmektedir. Taşıt egzost emisyonlarının dış ortamdaki Toluene etkisi olduğu düşünülebilir.
Toluen, ev dekorasyon boya maddelerinde, laminantın yapıştırma malzemesinde, kırtasiye
malzemelerinde yüksek oranlarda bulunmaktadır. İç ortamlarda bulunan değerler kullanılan bu
maddelerin etkisi olarak kabul edilmiştir.
Örnekleme yapılan iç ortamlar ve bunlara ait dış ortamlardaki UOB’lerin birbirleriyle olan oranları Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. UOB’lerin İç Ortam Ortalama(I)/Dış Ortam Ortamala(D) Karşılaştırması
Benzen

Kloroform

o-Ksilen

Toluen

(I/D)

mp-Ksilen
(I/D)

(I/D)

(I/D)

(I/D)

1.62

1.06

0.78

1.54

1.88

1.26

1.65

1.66

1.78

1.38

1.09

1.59

1.40

3.52

1.45

0.99

1.51

1.22

0.88

0.49

EV
(n iç : 20,
n dış :12)
OKUL
(n iç : 20,
n dış :12)
OFİS
(n iç : 10, n dış :6)
AVM
(n iç : 20,
n dış :12)

I/D oranları, genel olarak iç ortamda tespit edilen değerlerin dış ortam ile çok ciddi farklılığı olmadığını
göstermektedir(Tablo 1). En belirgin bina içi kaynaklı kirlilik Ofis örneğindeki o-Ksilende görülmüştür.
Bina içinde gözlenen değer dış ortamının yaklaşık 3,5 katıdır.
Literatür incelendiğinde, Kuzey Kore’de yapılan çalışmada seçilen 6 yeni binada iç ortam uçucu
organik bileşiklerinin analizleri yapılmıştır. Benzen değeri 14–9 μg/m3, Toluen 416–170 μg/m3, mpKsilen 21–77 μg/m3 aralığında bulunmuştur [9]. Kore’de yapılan başka bir çalışmada 12 restaurant, 12
ev, 12 ofis ortamından örnekler alınıp analiz edilmiştir. İç ortam değerlerinin ortalamaları, Benzen için
8.2 μg/m3, Toluen için 42.3 μg/m3, mp-Ksilen için14.4 μg/m3, o-Ksilen için 9.1 μg/m3’tür [10].
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Tayvan’da yapılan çalışmada sadece fotokopi merkezlerinden örnekler alınmıştır. Bulunan derişimlerin
ortalamalarında benzen miktarı 124.6 μg/m3 iken, Toluen miktarı 289.8 μg/m3, mp-Ksilen miktarı 81.5
μg/m3’tür [11]. Belçika’da 19 ev ve 27 okulda yapılan çalışmada Benzen 2.51 μg/m3, Toluen 8 μg/m3,
mp-Ksilen 2.31 μg/m3,o-Ksilen 0.8 μg/m3 bulunmuştur[12]. Brezilya’da 2 okuldan alınan örneklemeler
sonucunda Benzen için en yüksek 0.49 μg/m3, Toluen için en yüksek 10 μg/m3, mp-Ksilen içinen
yüksek 2.2 μg/m3, o-Ksilen için en yüksek 0.95 μg/m3 değerleri bulunmuştur [13]. Ülkemizde İzmir’de
okullardan alınan örneklerin ortalama değerleri Benzen 4.9-8.9 μg/m3,Toluen 15.5-97.3 μg/m3, mpKsilen0.54-5.3 μg/m3, o-Ksilen 0.47-1.9 μg/m3, Kloroform 0.21-0.75 μg/m3 aralığında bulunmuştur [14].
Tablo 2. İç Ortam Örnekleme Sonuçlarının Ortalama Derişimleri (μg/m3)
UOB
Benzen
Kloroform
mp-Ksilen
o-Ksilen
Toluen

Ev
4.5
143.2
110
19.3
35.5

Okul
3.8
95
43.7
4.9
31.4

Ofis
2.8
72.7
94.4
7.6
62.4

AVM
3.6
40.6
98.9
8.8
35.5

Her örnekleme yerinin iç ortamından alınan 10 bağımsız örneğin ortalama değerleri Tablo 2’de
verilmiştir.
Bu çalışmada ve literatürde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara bakıldığında UOB
konsantrasyonlarının geniş bir aralıkta değiştiği görülmektedir. Bu çalışmada Kloroform ve mp - Ksilen
değerleri, literatüre göre daha yüksek (40.6–143.2; 43.7–110) konsantrasyonlarda bulunmuştur.
Benzen, o-Ksilen ve Toluen değerlerinin ise literatürle benzerlik gösterdiği görülmüştür.
Bu çalışmadaki ev örneklerinde UOB’lerin ortalama değerleri diğer ortamlara göre daha yüksek
miktarda tespit edilmiştir. Benzen, Kloroform, mp-Ksilen, o-Ksilen ve Toluen için tespit edilen
konsantrasyonlar sırasıyla; 4.5 μg/m3, 143.2 μg/m3, 110μg/m3, 19.3μg/m3 ve 35.5μg/m3’tür. Ev
örneklerinin bulunduğu konum gereği dış ortam kirliliğinden etkilendiği kabul edilmiştir (Tablo 2).
Türkiye’de iç ortam hava kalitesi konusu yeni olmasından dolayı yapılan çalışmalar daha çok yurt dışı
ağırlıklıdır. Bu konuda yapılacak çalışmaların sayısının artması ilgili iç hava kalitesi standartlarının
oluşturulmasında büyük fayda sağlayacaktır.
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OKUL BİNALARINDA İÇ ORTAM HAVASI PM KÜTLE
KONSANTRASYONLARINA TRAFİK YÜKÜNÜN ETKİLERİ
S. Sinan KESKİN
Dağhan EKMEKCİOĞLU

ÖZET
Bu çalışmada, İstanbul’un Anadolu yakasında seçilen beş ilköğretim okulunda, iç ortam havası partikül
madde (PM) kütle ve element konsantrasyon seviyeleri belirlenmiştir. Çalışmada özellikle ilköğretim
okullarının seçilme nedeni, partikül madde seviyelerinin küçük çocuklarda daha yüksek sağlık riski
yaratma potansiyeli ve ülkemizde ilkokullarda eğitim gören çocuk sayısının yüksekliğidir. Elde edilen
sonuçlar, yüksek trafik yoğunluğuna sahip bir ana artere çok yakın konumda bulunan dört ilköğretim
okulunda ölçülen PM 10 ve PM 2.5 kütle konsantrasyon değerlerinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş
olduğu sınır değerlerin oldukça üzerinde olduğunu göstermiştir. Partikül madde element
konsantrasyonlarından elde edilen Zenginleşme Faktörü hesaplamaları, antimuan, brom, arsenik ve
çinko elementlerinin, toprakta bulunan değerlere göre oldukça zenginleşmiş olduklarını göstermiştir.
Bu da, okulların iç ortam havasında belirlenen bu elementlerin ağırlıklı olarak insan faaliyetlerinden
kaynaklandığının bir göstergesidir.
Anahtar Kelimeler: İç ortam, Hava kirliliği, Trafik, PM 10 , PM 2.5 , Okullar, Çocuklar

ABSTRACT
Indoor air particulate matter (PM 10 and PM 2.5 ) mass and elemental concentration levels have been
determined at five elementary schools in Istanbul, Turkey. Elementary schools have been chosen
because of the higher health risk associated with the young children and the very high number of
elementary school students currently getting educated in Turkey. The results indicated that PM 10 and
PM 2.5 mass concentration limits determined by the World Health Organization (WHO) were exceeded
considerably in four schools located nearby to a major road with high traffic density. Enrichment Factor
(EF) calculations obtained from the elemental composition results showed that antimony, bromine,
arsenic, and zinc were enriched considerably with respect to Earth’s crust as an indication of
anthropogenic contribution to indoor air pollution levels in these schools.
Keywords: Indoor, Air pollution, Traffic, PM 10 , PM 2.5 , Schools, Children

1. GİRİŞ
İç ortam hava kirliliğinin olası olumsuz sağlık etkileri, iç ortam hava kalitesi ile ilgili çalışmaların son
yıllarda artmasına yol açmıştır. Bu çalışmalar genel olarak, gaz kirleticilerin tür ve konsantrasyonları ile
ince ve kaba partiküllerin kütle ve element konsantrasyonlarının belirlenmesini içermektedirler.
Atmosfere kirletici salan çok sayıda kaynak mevcuttur. Doğal kaynakların ana bileşenleri olarak,
rüzgar etkisiyle atmosfere karışan toprak tozları, deniz yüzeylerinden atmosfere salınan gaz ve
aerosoller ile volkanik kaynaklı gaz ve toz emisyonları sayılabilir. İnsan kaynaklı faaliyetlerden
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kaynaklanan kirleticiler ağırlıklı olarak fosil yakıtların kullanımı ve endüstriyel faaliyetler sonucu
atmosfere karışmaktadırlar.
Hava kirliliği çalışmalarını, dış ortam ve iç ortam odaklı olarak iki ana grupta toplamak mümkündür.
Dış ve iç ortam kirliliğinin birlikte incelendiği birçok çalışmada, bu ortamlardaki kirlilik
konsantrasyonlarının birbirleriyle ilişkisini gösteren yüksek korelasyonların mevcut olduğu görülmüştür
[1, 2]. Bununla birlikte, dış ortam kirlilik seviyesinden bağımsız olarak, iç ortamda gözlenen kirliliğin
ağırlıklı olarak o ortamdaki faaliyetlerden kaynaklandığını gösteren çalışmalar da mevcuttur [3, 4].
Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu ve Ülkemiz Çevre Bakanlığı
mevzuatları, aerodinamik çapları 10 μm altında olan partiküller (PM 10 ) için 24 saatlik ortalama sınır
değerleri sırasıyla 50 µg/m3, 150 µg/m3 ve 300 µg/m3 olarak, yıllık ortalama sınır değerler ise birinci ve
üçüncü kurumlarca 25 µg/m3 ve 150 µg/m3 olarak belirlenmişlerdir. Yukarıda verilen ilk iki kurum,
aerodinamik çapları 2.5 μm altında olan partiküller (PM 2.5 ) için 24 saatlik ortalama sınır değerleri
sırasıyla 25 µg/m3 ve 35 µg/m3, yıllık ortalama sınır değerleri ise sırasıyla 10 µg/m3 ve 15 µg/m3 olarak
belirlemişlerdir. Bu konuda henüz ülkemizde kabul edilmiş bir mevzuat bulunmamaktadır.
Dünya genelinde artan şehirleşme eğilimi, çok sayıda insanın yaşamlarının önemli bir kısmını iç
ortamlarda geçirmesi sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu sebeple, iç ortam hava kalitesi ve bunun
insanların maruz kaldığı toplam hava kirliliği üzerindeki payı konularında yapılan çalışmalar son
yıllarda hızlı bir artış göstermiştir [5-8]. Nefes yolu ile üst ve alt solunum sistemine giriş yapabilen
aerodinamik çapları 10 μm altındaki partiküllerin, insanlar üzerinde sağlık sorunları yaratabilecekleri
veya mevcut sorunları artırabilecekleri uzun zamandır bilinen bir gerçektir. Son yıllarda yapılan
epidemiolojik çalışmalar, havadaki PM 10 ve de özellikle PM 2.5 konsantrasyonları ile olumsuz sağlık
etkileri arasında ilişki olduğunu göstermiştir [9-13]. Her ne kadar partikül kirliliğine kısa süreli maruz
kalmanın yaratacağı riskler oldukça küçük gözükse de, uzun süreli maruz kalmanın etkileri ciddi
anlamda zararlı olabilir.
Çocuklar birkaç sebepten dolayı partikül madde kirliliğinden yetişkinlere kıyasla daha olumsuz olarak
etkilenmektedirler. İlk sebep, çocukların yetişkinlerden daha hızlı solumaları sonucu, birim vücut
ağırlığı başına daha fazla partikülün solunum sistemine girmesidir. İkinci sebep, oyun maksatlı olarak
çocukların dışarıda geçirdikleri zamanın daha fazla olması ve boylarından dolayı yere yakınlıkları
sebebiyle daha fazla dış ortam kaynaklı partikül kirliliğine maruz kalmalarıdır [14]. Bunlara ek olarak,
okul çağındaki çocuklar sıkı temizlik prosedürlerinin uygulanmadığı okul binalarında yüksek seviyede
iç ortam hava kirliliğine maruz kalacaklardır [5]. Partikül madde emisyon kaynaklarının çeşitliliği,
partiküllerin hava ortamında geniş bir büyüklük aralığında bulunabilmesi sonucunu doğurur. Normal
koşullarda, yalnızca büyüklükleri 5 µm altında olan partiküller burun yolundan ciğerlere ulaşabilirken,
çocukların ağızdan nefes alma eğilimleri sebebiyle hem PM 2.5 ve hem de PM 10 partikülleri çocuklarda
sağlık riski yaratabilmektedirler [10,11]. Yüksek partikül konsantrasyonlarına kısa süreli maruz
kalmanın yaratabileceği akut etkiler olarak, göz, kulak, burun, boğaz ve ciğerlerde tahriş sayılabilir.
Bunların yanında, öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi solunum sistemi semptomları da görülebilir.
Semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterirler ve kirleticilerin içeriğine bağlıdırlar [12, 13]. Genellikle,
partikül kirliliğine maruz kalma durumu sona erdiğinde, bahsedilen semptomlar ortadan
kalkmaktadırlar. Her ne kadar, kısa süreli maruz kalma durumunun uzun süreli sağlık etkilerine yol
açması pek olası değilse de, kronik rahatsızlığa sahip çocuklar artan semptomlarla karşılaşabilirler.
Örneğin, astım rahatsızlığı bulunan çocuklar yüksek partikül konsantrasyonlarına maruz kaldıklarında
astım nöbetleri yaşayabilmektedirler. Yapılan çalışmalar, artan hava kirliliği ve yoğun otoyollara
yakınlığın, astım sebebiyle hastanelik olunan vaka sayısını artırdığını göstermiştir [12]. Kalp
rahatsızlıklarına sahip çocuklar yüksek partikül konsantrasyonlarına maruz kaldıklarında göğüs ağrısı
ve nefes darlığı problemleri yaşayabilirler. Hamilelik sırasında hava kirliliğine maruz kalma ile erken
doğum, düşük doğum kilosu, ani bebek ölümü sendromu ve kalp problemleri arasında ilişki
bulunmuştur [14]. Genel olarak, hava kirliliği ve sağlık etkileri konusunda endüstrileşmiş ülkelerde
yapılan çalışmalar, partikül kirlilik seviyelerindeki küçük değişimlerin bile, toplumdaki ölüm [10, 15] ve
hastalık [9, 16] oranlarını artırdığına işaret etmektedir.

İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1739 _______

2. DENEYSEL
2.1. Saha Özellikleri
İç ortam hava örneklemeleri için dördü kamuya, biri özel sektöre ait beş ilköğretim okulu seçilmiştir.
Tüm okullar İstanbul’un Anadolu yakasında seçilmiştir. Kamuya ait okullar, Kadıköy ilçesine bağlı
kalabalık bir bölge olan Göztepe ilçesinden geçen ve günün hemen her saatinde çok yoğun bir trafiğe
sahip olan Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nin etrafında yer almaktadırlar. Seçilen özel okul ise, yine
Kadıköy ilçesine bağlı ancak daha seyrek yerleşim yoğunluğuna sahip Kayışdağı semtinde bulunan,
seyrek trafiğin olduğu bir cadde kenarında yer almaktadır. Tüm okulların çalışma saatleri 08:00 ile
18:00 saatleri arasında gerçekleşmiş olup, sınıflarda öğretim esnasında tahta ve tebeşir kullanılmıştır.
Faik Reşit Unat (FRU) İlköğretim Okulu Ziverbey Mahallesinde, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi
üzerinde yer almaktadır. Bu okulda partikül madde örnekleme sistemi giriş koridoruna yerleştirilmiştir.
Bu koridor her iki ucundan girişlere sahip olup, 08:00 ile 18:00 saatleri arasında açık tutulan bu girişler
sebebiyle yüksek bir hava sirkülasyonuna maruz kalmıştır. Yüksek bir öğrenci nüfusuna sahip olan bu
okulda ders araları esnasında koridorun kullanımı oldukça yoğun olmuştur. Yer temizliği, her ders
arası sonrasına denk gelecek şekilde en fazla bir kez olarak gerçekleşmiştir.
Mustafa Aykın (MA) İlköğretim Okulu, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ne yakın bir mesafede olan,
trafik yoğunluğunun daha düşük olduğu Gazi Muhtar Paşa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Bu
okulda partikül örnekleme sistemi, dört sınıfın açıldığı birinci kat koridorunda gerçekleştirilmiştir. Bu
koridorda dikkate değer bir hava sirkülasyonu mevcut olmayıp, sınıfların camlarının açılmasıyla
gerçekleştirilen havalandırma işlemi hava girişinin ana rotası olmuştur. Koridorda yer temizliği hem
ders saatleri esnasında, hem de ders aralarında gerçekleştirilmiştir.
Melahat Şefizade (MŞ) İlköğretim Okulu, Fahrettin Kerim Gökay Caddesine ikinci paralel olan
Şefizade Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Her ne kadar bu cadde üzerinde yoğun bir trafik
görülmemiş ise de, bu okulun Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ndeki yoğun trafiğin yarattığı hava
kirliliğinden etkilenmiş olması büyük olasılıktır. Partikül örnekleme sistemi giriş kattaki uzun ve geniş
bir koridora yerleştirilmiştir. Bu koridora çok sayıda sınıf, ofis ve tuvaletler bağlantılıdır. Giriş kapısı ve
pencerelerin açık tutulması sebebiyle, bu koridordaki hava sirkülasyonu oldukça kuvvetli olmuştur. Yer
temizliği, her ders arası sonrasına denk gelecek şekilde en fazla bir kez olarak gerçekleşmiştir.
Öğretmen Harun Reşit (ÖHR) İlköğretim Okulu, Göztepe Merkez Mahallesinde, Fahrettin Kerim Gökay
Caddesi üzerinde yer almaktadır. Okuldan 100 metre mesafede bir benzin istasyonu mevcuttur.
Partikül örnekleme sistemi birinci katta bulunan bir koridora yerleştirilmiştir. Bu koridorda dikkate değer
bir hava sirkülasyonu mevcut olmayıp, sınıfların camlarının açılmasıyla gerçekleştirilen havalandırma
işlemi hava girişinin ana rotası olmuştur. Yer temizliği, her ders arası sonrasına denk gelecek şekilde
en fazla bir kez olarak gerçekleşmiştir.
Fenerbahçe Spor Kulübü (FSK) Özel İlköğretim Okulu çok seyrek trafiğin bulunduğu bir cadde
üzerinde yer almaktadır. Bu okulda partikül örnekleme sistemi bir sınıfa yerleştirilmiştir. Bu okulun
öğrenci nüfus yoğunluğu diğer okullara göre oldukça düşük olup, yer temizliği de diğer okullardan
daha sık olarak gerçekleştirilmiştir.
2.2. Örnekleme ve Analiz
İç ortam havası PM 10 ve PM 2.5 örnekleri kamuya ait dört ilköğretim okulunda 27.04.2004 ile
30.05.2004 tarihleri arasında toplanmıştır. Özel ilköğretim okulunda PM 10 , PM 2.5 ve toplam asılı
partikül (TSP) örneklemeleri ise 19.03.2005 ile 03.04.2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Tüm
okullarda iş günü ve hafta sonu örneklemeleri ayrı olarak gerçekleştirilmiştir. Tüm hafta içi
örneklemeleri iş saatlerinde (10:00–18:00) gerçekleştirilmiştir. PM 10 ve PM 2.5 örneklerinin ortalama
örnekleme süreleri, hafta içinde sırasıyla 17 saat ve 19 saat, hafta sonunda ise 30 saat ve 25 saat
olmuştur.
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Örnekler, batarya ile çalışan programlanabilir bir portatif hava örnekleyici (Airmetrics Minivol)
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Cihazın hava emme debi değeri 5 l/dk (±%5 belirsizlik) olarak
ayarlanmıştır. Bu cihaza hava girişi, partikül büyüklüğü sınırlayıcı PM 10 ve PM 2.5 impaktörlere sahip bir
emme kafası üzerinden gerçekleşmiştir. Yalnızca PM 10 impaktörün kafaya yerleştirilmesiyle PM 10
örneklemeleri, her iki impaktörün aynı anda kullanımıyla da PM 2.5 örneklemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu
şekilde düşük debili bir örnekleyicinin kullanılması, örneklemeler sırasında okullardaki eğitim sürecine
zarar verecek gürültü seviyelerinden kaçınmak açısından bir zorunluluk olmuştur.
Partikül örnekleri, çapı 47 mm ve gözenek büyüklüğü 2 µm olan Teflon filtreler (Gelman&Sciences)
üzerinde toplanmıştır. Boş filtreler tartım öncesi sıcaklık ve nem kontrollü bir temiz odada
şartlandırılmışlardır. Bu şartlandırma esnasında filtreler, daha önceden asit ile temizlenmiş ve
etiketlenmiş petri kaplar içinde, 100 sınıfı HEPA filtreli bir laminer akışlı tezgah üzerinde
bekletilmişlerdir. Petri kaplar kullanım öncesi, deiyonize su ve %65’lik nitrik asit ile hazırlanmış (4:1
hacim oranı) banyoda 24 saat bekletilmişler, ardından deiyonize su ile durulanmışlar ve 100 sınıfı
HEPA filtreli laminer akışlı tezgah üzerinde kurutulmuşlardır. Filtreler 24 saatlik ve 48 saatlik
şartlandırmalar sonrası ikişer kez tartılmışlardır. Elde edilen çok yakın değerler, şartlandırmanın uygun
yapıldığını göstermiştir. Partikül örneklemeleri sonrası filtreler üzerinde aynı şartlandırma ve tartım
işlemleri uygulanmıştır. Bu aşamaların tamamında, toz tutmayan laboratuar önlüğü, bone, maske ve
pudrasız lateks eldivenler kullanılarak temiz oda kurallarına özen gösterilmiş, filtrelerin kontamine
olmasından kaçınılmıştır. Filtrelerin tartımı, 1 µg hassasiyete ve ± 2 µg belirsizliğe sahip bir elektronik
tartım cihazı (Mettler Toledo MX5) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Örnekleme filtreleri üzerinde
toplanan net partikül kütle miktarları boş ve dolu filtre ağırlıklarının farkından elde edilmiş, bu değerler,
filtreler üzerinden geçen ve kaydedilen hava hacimlerine oranlanarak PM kütle konsantrasyonları
gravimetrik olarak hesaplanmıştır.
Örneklemeler sırasında çocukların olası müdahalelerini engellemek için, örnekleme cihazı tahta
iskelete sahip (E–60, D–60, Y–80 cm) ve büyük gözenekli (1 cm x 1 cm) plastik çit ile çevrelenmiş bir
kafese yerleştirilmiştir. Kafes malzemelerinin seçiminde örnekler üzerinde bir kontaminasyon
yaratmamak için metal kullanımından kaçınılmıştır. Kafesin yüksekliği, öğrencilerin ortalama boyu
düşünülerek, örnekleme cihazının emme kafasının hava girişi yerden 120 cm yükseklikte olacak
şekilde ayarlanmıştır.
Kamuya ait dört okuldan toplanan PM örneklerinin element konsantrasyon ölçümleri, Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu’nun Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi’nde Enstrümantal Nötron Aktivasyon
Analizi (INAA) tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan ışınlama sistemindeki teknik
sınırlamalar sebebiyle, çok kısa yarı ömürlü (dakika ile birkaç saat arası) elementlerin belirlenmesi
mümkün olamamıştır. Kısa ve uzun yarı ömürlü elementlerin belirlenebilmesi için, örnekler üzerinde iki
ayrı gama spektroskopi analizi gerçekleştirilmiştir. Element konsantrasyon ölçümleri, analizlerde
Standart Referans Madde (SRM) olarak Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji
Enstitüsünden (NIST) temin edilmiş kömür uçucu külü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm PM
örnekleri ve SRM örneği nükleer reaktörde aynı anda ve konumda ışınlanmışlardır.
Seçilen özel ilköğretim okulunda toplanan örneklerdeki element konsantrasyonlarının, genel olarak PM
kütle miktarlarının düşük olmasından dolayı, Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi’ndeki reaktör
nötron akı seviyeleri ile belirlenmesi mümkün olmamıştır. Bu sebeple, taramalı elektron mikroskobu
kullanılarak örnekler üzerinde seçilen sınırlı sayıda partikülün içerdikleri yaklaşık element yüzdeleri,
mikroskop sistemine entegre bir enerji ayrımlı x-ışını sistemi ile belirlenmiştir.

SONUÇ
3.1. PM Kütle Konsantrasyonları
Tüm örneklerdeki iç ortam havası PM kütle konsantrasyonları gravimetrik olarak belirlenmiştir. Bu
maksatla, her bir filtre üzerinde toplanmış kütle belirlenmiş ve filtre üzerinden geçmiş olan toplam hava
hacmine oranı hesaplanmıştır. Tartım ve debi ölçümlerinden kaynaklanan belirsizlikler
hesaplamalarda dikkate alınmıştır. Okullarda gerçekleştirilen örneklemelerin detayları Tablo 1. de
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verilmiştir. Tüm hafta içi örnekleri, öğrencilerin okulda bulundukları saatler göz önüne alınarak, 10:00
ile 18:00 saatleri arasında toplanmıştır.
Kamuya ait dört okulda, eğitim ve öğretimin gerçekleştiği hafta içi günlerde iç ortam havası PM 10 kütle
konsantrasyonları ortalamasının 221.511.1 g/m3 olduğu ve değerlerin 132.16.6 ile 289.614.5
g/m3 arasında değiştiği, PM 2.5 kütle konsantrasyonları ortalamasının 70.93.6 g/m3 olduğu ve
45.62.3 ile 95.24.8 g/m3 arasında değiştiği görülmüştür. Özel okulda yapılan ölçümlerde ise, hafta
içi değerler PM 10 , PM 2.5 ve TSP örnekleri için sırası ile 83.0 ± 4.2, 13.3 ± 0.7 ve 190.8 ± 9.5 µg/m3,
olarak bulunmuştur. Hafta içi ölçümlerdeki ortalama PM 10 kütle konsantrasyonlarının ortalama PM 2.5
kütle konsantrasyonlarına oranları FRU, MA, MŞ, ÖHR ve FSK ilköğretim okullarında sırası ile 2.9,
2.9, 5.7, 2.9 ve 6.2 olmuştur.
Çalışmada kullanılan prosedürsel kontrol filtresinin analizi, örnekleme ve analiz aşamalarında
ölçülebilir bir kontaminasyon problemi yaşanmadığını göstermiştir. Ayrıca, kontrol amaçlı olarak
seçilen PM 10 , PM 2.5 ve TSP örneklerinde gerçekleştirilen taramalı elektron mikroskobu analizleri,
örnekleme sisteminin partikülleri büyüklüklerine göre ayırma performansının düzgün olduğunu
göstermiştir.
3.2. PM Element Konsantrasyonları
Farklı türden kaynakların emisyonları, kendilerinin karakteristiği olan bir element kompozisyonuna
sahiptirler. Dolayısıyla, hava kirliliği araştırmalarında örneklerin element kompozisyonunun
belirlenmesi hem kaynak tespiti ve hem de bu elementlere bağlı sağlık risklerinin tayininde önemlidir.
Tablo 1. Beş İlköğretim Okulunda Örnek Toplama Detayları
Filtre
No

Tarih

Okul

Örnekleme
Günü

[gün.ay.yıl]

[h]

Toplam Hava
Hacmi
3
[m ]

PM
Çapı
[µm]

Toplam
Kütle
[mg]

Kütle
Konsantrasyonu
[µg/m3]

Süre

1

27.04.2004

FRU

Hafta içi

8

2.4 ± 0.12

10

0.548

228.3 ± 11.5

2

28.04.2004

FRU

Hafta içi

8

2.4 ± 0.12

2.5

0.228

95.2 ± 4.8

3

29.04.2004

FRU

Hafta içi

8

2.4 ± 0.12

10

0.695

289.6 ± 14.5

4

30.04.2004

FRU

Hafta içi

8

2.4 ± 0.12

2.5

0.224

93.1 ± 4.7

5

01-02.05.2004

FRU

Hafta sonu

24

7.2 ± 0.36

2.5

0.401

55.7 ± 2.8

6

03-04-05.05.2004

FRU

Hafta içi

20.5

6.2 ± 0.31

2.5

0.499

81.1 ± 4.1

7

06-07-10.05.2004

MA

Hafta içi

22

6.6 ± 0.33

2.5

0.406

61.4 ± 3.1

8

08-09.05.2004

MA

Hafta sonu

24

7.2 ± 0.36

10

0.495

68.8 ± 3.5

9

11-12.05.2004

MA

Hafta içi

16

4.8 ± 0.24

10

0.868

180.7 ± 9.1

10

15-16.05.2004

MŞ

Hafta sonu

24

7.2 ± 0.36

2.5

0.487

67.6 ± 3.9

11

17-18.05.2004

MŞ

Hafta içi

16

4.8 ± 0.24

10

1.330

277.0 ± 13.9

12

20-21.05.2004

MŞ

Hafta içi

16

4.8 ± 0.24

2.5

0.235

48.9 ± 2.5

13

24-25-26.05.2004

ÖHR

Hafta içi

18

5.4 ± 0.27

2.5

0.246

45.6 ± 2.3

14

27-28.05.2004

ÖHR

Hafta içi

15.3

4.6 ± 0.23

10

0.605

132.1 ± 6.6
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ÖHR

Hafta sonu

24

7.2 ± 0.36

2.5

0.235

32.6 ± 1.7

Tablo 1. (Devam)
Filtre
No

Tarih

Okul

Örnekleme
Günü

Süre

Toplam Hava
Hacmi

PM
Çapı

Toplam
Kütle

Kütle
Konsantrasyonu

17

19-20.03.2005
26-27.03.2005

FSK

Hafta sonu

30

9.0 ± 0.45

2.5

0.312

34.7 ± 1.8

18

19-20.03.2005
26-27.03.2005

FSK

Hafta sonu

35.3

10.6 ± 0.53

10

0.295

27.9 ± 1.4

19

21-25.03.2005

FSK

Hafta içi

38.1

11.4 ± 0.57

2.5

0.152

13.3 ± 0.7

20

21-25.03.2005

FSK

Hafta içi

41.8

12.5 ± 0.63

10

1.040

83.0 ± 4.2

21

28.03-01.04.2005

FSK

Hafta içi

32

9.6 ± 0.48

TSP

1.832

190.8 ± 9.5

22

02-03.04.2005

FSK

Hafta sonu

16

4.8 ± 0.24

TSP

0.297

61.9 ± 3.1

FRU: Faik Reşit Unat, MA: Mustafa Aykın, MS: Melahat Şefizade, ÖHR: Öğretmen Harun Reşit, FSK:
Fenerbahçe Spor Kulübü
Tüm hafta içi örnekleri 10:00 – 18:00 saatleri arasında toplanmıştır. Filtre no 16 prosedürsel boş filtre
olarak kullanılmıştır
Bu çalışmada PM örneklerinin element kompozisyonunu belirlemek için analitik metot olarak
Enstrümantal Nötron Aktivasyon Analizi (INAA) kullanılmıştır. Analizler bir Standart Referans Madde
(SRM) olan NIST Kömür Uçucu Külü ile örneklerin karşılaştırılması yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Filtrelerde toplanan ortalama PM 10 ve PM 2.5 kütleleri sırası ile 0.757 mg ve 0.329 mg olduğu için,
örneklerin içerdiği çoğu element, çalışılan analiz koşullarında algılama sınırlarının altında kalmıştır.
Yalnızca Na, K, Sc, Zn, As, Br, Sb ve La elementleri, en azından örneklerin bazılarında, algılama
sınırlarının üzerinde değerler vermiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Trafiğe yakın dört okulda PM element konsantrasyonları [ng/m3]
Filtre Okul
No

PM
Çapı
[µm]

Na

K

Sc

Zn

As

Br

Sb

La

UDL

UDL

UDL

28 ± 7

UDL

UDL

UDL

38 ± 21

UDL

UDL

1

FRU

10

3280 ± 230

UDL

2

FRU

2.5

3360 ± 40

UDL

3

FRU

10

3300 ± 230

UDL

UDL

UDL

4.7 ± 2.4

23 ± 5

UDL

UDL

4

FRU

2.5

3640 ± 260

UDL

UDL

UDL

UDL

15 ± 4

UDL

UDL

5

FRU

2.5

1240 ± 90

UDL

UDL

UDL

UDL

11 ± 3

UDL

UDL

6

FRU

2.5

1020 ± 10

UDL

UDL

UDL

0.2 ± 0.1

10 ± 6

UDL

UDL

7

MA

2.5

1550 ± 110

690 ± 480

UDL

UDL

UDL

11 ± 4

UDL

UDL

8

MA

10

1240 ± 90

UDL

UDL

UDL

UDL

8±2

UDL

UDL

9

MA

10

780 ± 60

1290 ± 400 0.9 ± 0.7

130 ± 60

2.3 ± 0.8

12 ± 3

9.8 ± 3.8

1.7 ± 0.6

10

MŞ

2.5

340 ± 30

290 ± 190

0.2 ± 0.1

UDL

1.3 ± 0.5

8±2

UDL

UDL

11

MŞ

10

570 ± 30

780 ± 190

0.2 ± 0.1

65 ± 40

1.7 ± 0.8

6±1

UDL

0.7 ± 0.2

12

MŞ

2.5

150 ± 10

UDL

UDL

190 ± 80

1.3 ± 0.7

4±1

6.3 ± 3.3

UDL

13

ÖHR

2.5

230 ± 20

UDL

UDL

80 ± 30

UDL

7±1

UDL

0.6 ± 0.3

14

ÖHR

10

1550 ± 80

60 ± 60

3.3 ± 1.2

13 ± 1

15

ÖHR

2.5

110 ± 10

UDL

0.7 ± 0.4

7±2

0.1 ± 0.1 180 ± 130

1640 ± 290 4.4 ± 0.1
UDL

UDL

16.4 ± 4.6 3.7 ± 0.9
UDL

0.3 ± 0.2
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FRU: Faik Reşit Unat, MA: Mustafa Aykın, MŞ: Melahat Şefizade, ÖHR: Öğretmen Harun Reşit
UDL: Dedeksiyon sınırının altında
Örneklerde ölçülen element konsantrasyonlarının, yeryüzü toprağında ölçülmüş olan ortalama element
konsantrasyonları [17] ile karşılaştırılmasının bir yolu olan Zenginleşme Faktörü (EF) yaklaşımına göre
elde edilen veriler Tablo 3. de verilmiştir. Bu yaklaşımda, EF i = (i/j) PM / (i/j) toprak olarak formülize edilir
ve burada EF i bir i elementinin zenginleşme faktörü, j ise, toprak için seçilen bir referans elementtir.
Formülde, (i/j) PM terimi PM örneği içindeki i ve j elementlerinin oranı, (i/j) toprak ise bu elementlerin
referans toprak içindeki oranlarıdır.
Toprak için referans element olarak, özel durumlar dışında sadece toprak kaynaklı oldukları için, Al
veya Sc elementlerinin kullanımı daha uygun olsa da, bu çalışmada Al ölçümlerinin yapılamamış
olması ve Sc ölçümlerinin yüksek belirsizliğe sahip olmasından dolayı, referans element olarak La
kullanılmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü bölgede toprak dışında ciddi bir La kaynağı söz konusu
olmadığından, bunun makul bir seçim olduğu düşünülmektedir. Tablo 3. deki sonuçlar, 1 değerinden
çok daha yüksek EF değerlerine sahip olan Zn, As, Br ve Sb elementlerinin ana kaynağının toprak
tozları olmadığı ve bunun dışında ciddi kaynak veya kaynaklarının olması gerektiğine işaret
etmektedir.
Tablo 3. Yeryüzü Toprak Değerlerine Göre Zenginleşme Faktörü (EF) Değerleri
Filtre No

Okul

Örnekleme
Günü

PM
Çapı
[µm]

Na

K

Sc

Zn

As

Br

Sb

La

9

MA

Hafta içi

10

0,6

1,1

0,7

33

23

85

865

1

11

MŞ

Hafta içi

10

1,0

1,6

0,4

40

40

103

NA

1

13

ÖHR

Hafta içi

2.5

0,5

NA

NA

57

NA

140

NA

1

14

ÖHR

Hafta içi

10

0,5

0,6

1,6

7

15

42

665

1

15

ÖHR

Hafta sonu

2.5

0,5

NA

NA

NA

39

280

NA

1

MA: Mustafa Aykın, MŞ: Melahat Şefizade, ÖHR: Öğretmen Harun Reşit
NA: Mevcut değil
Amerika Birleşik Devletlerinin Baltimore şehrinde, iç ortam havasında maruz kalınan miktarların
belirlenmesi için gerçekleştirilen bir çalışmada, PM 2.5 örneklerinden ayrıştırılması mümkün olan
metallerin çoğunun suda çözünebilir formda olduğu ve dolayısı ile solunum yoluyla vücudun biyolojik
çevrimine girme olasılıklarının yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır [18]. Bu sonuç ve Zn, As, Br ve
Sb elementlerinin büyük oranda doğal emisyon kaynakları dışındaki kaynaklardan okulların iç ortam
havasına dahil olduğu bulgusu göz önüne alındığında, PM sebebiyle ilkokul çağındaki küçük
çocuklarda olumsuz sağlık etkileri potansiyelinin mevcut olduğu söylenebilir.
FSK İlköğretim Okulu’ndan toplanan örneklerdeki ondört adet partikülün SEM-EDS incelenmesinden
elde edilen element yüzde oranları Tablo 4. de verilmiştir. Sonuçlar, Al ve Si oranları yüksek sekiz
partikülün toprak kaynaklı, Ca oranı yüksek dört partikülün tebeşir tozu kaynaklı, Na ve Cl oranı
yüksek iki partikülün ise deniz tuzu kaynaklı olduğuna işaret etmektedir.
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Tablo 4. FSK İlköğretim Okulu’ndan toplanan PM örneklerinde seçilen bazı tanelerin element analiz
sonuçları [% kütle]
Filtre No Partikül
No
1
19

20

21

PM

O

Na

Cl

Mg

Ca

K

S

Al

Si

Fe

Mn

Ti

Cu

Toplam

2.5

62.46

6.34

UDL

UDL

1.89

1.00 1.70

7.71

17.30

UDL UDL UDL 1.60

100

2

2.5

62.54

4.22

1.54

UDL

UDL

2.00 UDL

2.57

27.13

UDL UDL UDL UDL

100

3

2.5

64.92

6.76

4.59

UDL

3.57

2.28 UDL

5.51

2.85

2.78 UDL UDL 6.74

100

4

2.5

62.93

1.33

UDL

UDL 25.51 UDL UDL

1.43

2.75

4.23 UDL UDL 1.81

100

5

10

35.51

2.04

3.44

0.87

1.13 UDL 38.58

8.33

UDL UDL UDL 2.49

100

6

10

59.88

2.11

1.70

0.68 31.19 UDL UDL

3.05

1.39

UDL UDL UDL UDL

100

7

10

24.61

UDL

UDL

UDL

1.51

UDL UDL 67.67

1.97

UDL UDL UDL 4.24

100

8

10

18.90

UDL

1.97

UDL

UDL

UDL UDL 71.43

2.32

UDL UDL UDL 5.38

100

9

10

0.53

UDL UDL 35.10

11.92

1.44 UDL UDL 1.82

100

5.23

8.86

1.98 UDL UDL UDL

100

1.92 UDL 36.69

5.61

UDL UDL UDL 3.37

100

2.22

2.41

0.50 UDL UDL UDL

100

7.62

49.19

UDL

UDL

UDL

10

TSP 57.32

2.75

1.35

1.67 18.89 0.90 1.04

11

TSP 38.74

2.18

3.56

UDL

12

TSP 64.93

0.65

0.52

0.62 27.90 0.26 UDL

13

TSP 18.75

UDL

UDL

UDL

1.71

UDL UDL 65.99

2.22

1.67 2.05 UDL 7.60

100

14

TSP 32.65 25.59 27.19 UDL

3.03

4.18 UDL

3.36

0.65 UDL 0.81 UDL

100

7.92

2.54

FSK: Fenerbahçe Spor Kulübü
UDL: Dedeksiyon sınırının altınd

4. TARTIŞMA
Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölgede seçilen dört okul ve trafiğin oldukça sınırlı olduğu bir
bölgede seçilen bir okul olmak üzere toplam beş okulda, iç ortam havasında PM örneklemeleri
gerçekleştirilmiştir. İlk dört okulda ölçülen ortalama hafta içi PM 10 ve PM 2.5 kütle konsantrasyonlarının
son okulda ölçülen ortalama değerlere oranları sırası ile 2.70.3 ve 5.30.6 olarak bulunmuştur.
Gerçekleştirilen örnekleme sayılarının sınırlı olmasına rağmen, bu yüksek oranların genel durumu
temsil ettiği ve trafik yükünün bu sonuçtaki temel faktör olduğu düşünülmektedir. Buna ek olarak,
kamu okullarındaki yüksek öğrenci yoğunluğu ve de göreceli olarak daha seyrek gerçekleştirilen yer
temizliği faaliyetleri diğer olası faktörler olarak sayılabilir.
Yüksek trafik yoğunluğu özellikle dizel araç egzoz emisyonları, fren balata ve aksamlarındaki
aşınmalar ile lastik aşınmalarından kaynaklanan PM emisyonlarının artmasına yol açmaktadır. Ayrıca,
okulların etrafındaki inşaat faaliyetleri, günlük iş faaliyetleri gibi etkenlerle oluşan ve ardından trafik
emisyonları ile birleşip yol tozu adı verilen yapıyı oluşturan tozların yerden havalanıp havaya
karışması yüksek trafik yoğunluğu sebebiyle artmaktadır. Hollanda’nın Amsterdam şehrinde iç ve dış
ortam hava kirliliği ile ilgili bir çalışmada, dış ortamdaki trafik kaynaklı kirliliğin evlerin iç ortam hava
kirliliğini artırdığı sonucu ortaya çıkmıştır [19]. Yine Amsterdam’da yapılan bir başka çalışmada, yoğun
trafiğe yakın yaşayan çocukların daha sakin bölgelerde yaşayan çocuklara kıyasla is partiküllerine çok
daha fazla maruz kaldıkları ortaya konmuştur [20].
Bu çalışmada yer alan kamu okullarındaki örneklemelerin yapıldığı dönemde, İstanbul Belediye’sinin
Kadıköy İlçesi için günlük olarak ilan ettiği dış ortam havası PM 10 kütle konsantrasyon ölçüm değerleri
24 g/m3 ile 130g/m3 arasındadır. Çalışmada elde edilen iç ortam PM kütle konsantrasyonları ile
Belediye’nin ilan etmiş olduğu dış ortam PM kütle konsantrasyonları arasında bir ilişki kurulamamıştır.
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İç ortam değerleri dış ortam değerlerinden iki ile on kat arasında yüksektir. Bu sonuç iki etkene
dayanabilir: Birincisi, belirli istasyonlarda ölçülen dış ortam PM değerlerinin, yüksek trafik yoğunluğuna
sahip caddelerin etrafındaki dış ortam PM konsantrasyonlarını temsil etmemesi olasılığı çok yüksektir.
İkincisi ise, yetersiz bina içi havalandırması ve okul içindeki öğrencilerin gün boyunca süren aktiviteleri
sebebiyle, öğrencilerin ayakkabıları ile bina içine taşıdıkları tozların yerden tekrar havaya karışması
olasılığının yüksekliğidir. Çin’in Pekin şehrinde üniversite dersliklerinde gerçekleştirilen benzer bir
çalışmada, ortalama PM 10 ve PM 2.5 kütle konsantrasyonları sırası ile 133.4 g/m3 ve 44.1 g/m3
olarak bulunmuştur [21]. Yine aynı çalışmada, giriş katta bulunan ve trafik emisyonlarından ciddi
oranda etkilenen bir derslikte ölçülen PM 10 ve PM 2.5 kütle konsantrasyonları sırası ile 383.6 g/m3 ve
168.5 g/m3 olarak bulunmuştur.
Bu çalışmadaki bazı okullarda hafta içi ve hafta sonu kütle konsantrasyonlarının oranları PM 10 için 2.6
(MA) ve 3.0 (FSK), PM 2.5 için1.6 (FRU), 0.7 (MŞ), 1.4 (ÖHR) ve 0.4 (FSK) olarak bulunmuştur. Sınırlı
sayıda ölçüm sonucuna dayanmalarından dolayı bu oranlardan kesin sonuçlara varmak zor ise de,
PM 10 için verilen oranların daha yüksek olması, bu partiküllerin okul iç ortam havasındaki ana
kaynağının öğrencilerin aktivitelerinin yerden havalandırdığı tozlar olduğunu düşündürmektedir. TSP
partikülleri için FSK İlköğretim Okulu’nda ölçülen yüksek hafta içi, hafta sonu oranı da (3.1) bu durumu
desteklemiştir. Sekiz Fransız okulunda gerçekleştirilen bir çalışmada, öğrencilerin okul içindeki
mevcudiyetlerinin, daha önceden birikmiş tozların yerden havalandırılması veya yeni partiküllerin
oluşturulması yoluyla, özellikle iç ortam PM 10 kütle konsantrasyonlarını ciddi oranda artırdığı
gözlenmiştir [22].
Kamu okullarında toplanan örneklerde ölçülen element konsantrasyonları kullanılarak hesaplanan EF
değerleri incelendiğinde, 0.4 ile 1.6 arasında EF değerlerine sahip olan Na, K ve Sc elementlerinin ana
kaynağının toprak tozu olduğu, 7 ile 865 arasında EF değerlerine sahip olan Zn, As, Br ve Sb
elementlerinin ise esas olarak toprak tozu dışında kaynak veya kaynaklardan geldikleri sonucuna
varılmıştır. Brom ve kurşun elementleri araç emisyonlarının klasik iz elementleri olarak bilinmektedirler
[23]. Katı yağlayıcılar olarak bilinen Sb 2 S 3 ve ZnS gibi bileşiklerin fren performansını artırmak
maksadıyla, asbest içermeyen organik tür fren balatalarında kullanıldıkları bilinmektedir [24].
Almanya’da yapılan bir çalışmada, Sb ve Cu elementlerinin trafik yoğunluğu ve trafiğe olan mesafe ile
ilişkisi bulunmuştur [25]. Aynı çalışmada, dizel araç egzozlarından atılan is partiküllerinde Zn, Sb, Mo,
Ni, Cu, Ag ve Cd elementlerinin zenginleştiği gözlenmiştir. Trafik ortamında Sb elementinin
mevcudiyeti, yapılan bir çalışmada bu elementin bazı bileşiklerinin gres yağı ve motor yağı içinde
kullanımı ile de açıklanmıştır [26]. Lastikler ve motor yağları trafik ortamında gözlenen Zn elementinin
ana kaynakları olarak bilinmektedirler [26, 27]. İsveç’te yoğun trafik yüküne sahip iki tünelde
gerçekleştirilen bir çalışmada, Cu, Zn, Cd, Sb, Ba ve Pb elementlerinin trafik kaynaklı olarak önemli
miktarlarda açığa çıktığı bulunmuştur [28]. Aynı çalışmada, fren balatalarındaki aşınmanın en azından
Cu, Sb ve Ba için önemli bir kaynak olduğu, Zn elementi için ise hem fren balataları hem de lastiklerin
önemli kaynaklar oldukları öne sürülmüştür.
Bu çalışmada, yoğun trafik ortamına çok yakın konumda bulunan dört okuldan toplanan PM örnekleri
içindeki yüksek zenginleşme oranlarına sahip Sb, Br ve Zn elementlerinin, dur kalk tipi sürüşün çok sık
olduğu ve çok sayıda dizel minibüs ve otobüsün bulunduğu trafiğin, okulların iç ortam havasındaki
partikül madde kirliliğinde büyük payı olduğuna işaret ettiği düşünülmektedir. Buna karşın, trafiğin çok
seyrek olduğu, düşük nüfus yoğunluğuna sahip bir bölgede seçilen bir okuldan toplanan partiküllerin
analizi toprak tozu, tebeşir tozu ve deniz tuzunun dışında önemli bir kirlilik kaynağına işaret etmemiştir.
Trafik ortamına yakın okullarda gözlenen iç ortam havası PM 10 ve PM 2.5 kütle konsantrasyon
seviyeleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerlerin oldukça üzerindedir. Ayrıca, trafik
kaynaklı oldukları iyi bilinen bazı elementlerin partikül madde içinde ve dolayısı ile okulların iç ortam
havasında zenginleştikleri gözlenmiştir. Yüksek PM kütle konsantrasyonlarının ve toksik etkileri bilinen
Sb ve As gibi bazı elementlerin artışının çocuklar üzerinde yaratabileceği olası olumsuz sağlık etkileri
düşünüldüğünde, bazı önleyici tedbirlerin acil olarak alınmasının gerekli olduğu sonucu ortaya
çıkmaktadır. İlk aşamada, daha sık ve planlı yer temizliği uygulamaları ile binaların dış ortama açık
doğal sirkülasyon yerine, filtreleme ünitelerine sahip sistemler üzerinden havalandırılmalarının
sağlanmasının mevcut durumun önemli oranda iyileştirilmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir.
Uzun vadede ise, gerekli yapısal planlamalar yapılarak, ilköğretim okullarının mümkün olduğunca
yoğun trafikten uzak bölgelerde konumlandırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
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İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BİNA-İÇİ ÇEVRESEL KALİTE:
İZMİR ÇALIŞMASI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sait C. SOFUOĞLU
Aysun SOFUOĞLU

ÖZET
İzmir’de, ikisi kentsel biri yarı kentsel alanda yer alan üç ilköğretim okulunda, bina-içi hava uçucu
organik madde, yarı-uçucu organik madde, partikül madde, partikül maddede element ve inorganik
gaz kirletici derişimleri ölçülmüştür. Anket uygulaması yapılarak, bina-içi çevresel kalite ile ilgili
semptomların yaygınlığı çalışılmıştır. Bina-içi konfor değişkenlerinin konfor aralığı dışında bulunma
oranları özellikle kışın yüksek değerler almıştır. Bina-içi hava CO 2 derişimleri dersliklerde
havalandırmanın yeterli olmadığını göstermiştir. Uçucu organik bileşiklerden formaldehit, benzen,
naftalin, toluen ve 1,3-diklorobenzenin yüksek bina-içi derişimlere ulaşabildiği görülmüş, ve farmaldehit
ve benzenin birincil düzeyde, naftalin ve toluenin de ikincil düzeyde önemli sağlık riski yaratabileceği
bulunmuştur. Yarı-uçucu organik bileşiklerden poliklorlu bifeniller (PCB) ve polibromlu difenil eterler
(PBDE) grubu kirleticilerin bina-içi havada bulundukları ve içeride kaynakları olabileği görülürken,
sentetik koku bileşiklerinin bir derslikte yapılan çalışma ile okul binalarında hem gaz hem de partikül
fazda bulunabildikleri ve gaz fazda önemli düzeyde derişimlere eriştikleri belirlenmiştir. İnorganik
gazlardan ozon için, bulgular iç hava ozon derişimlerinin, dış hava ozonu ile ilintili olduğunu ve hassas
insanlarda sağlık etkisi yaratma sınırının altında kaldığı yönündedir. Karbon monoksit ise neredeyse
tüm ölçümlerde ya tespit sınırı olan 1 ppm’in altında ya da oldukça düşük derişimlerde bulunmuştur.
Partikül madde için elde edilen dane sayısı – boyut dağılımları, kütle – boyut dağılımları, bina-içi hava
ve dış hava derişimi bulguları, partikül madde kaynağının dış hava olduğu ancak çocukların
hareketliliği sebebiyle bina-içi mikroçevrelerde derişimlerin dış hava derişimlerinin üzerine çıkabildiğini
göstermiştir. Boyut ayırımlı kütlesel PM derişimleri göstermektedir ki, ince partiküllerin (PM 2,5 )
çoğunluğu ultra ince partiküllerdir (PM 1 ) ve ultra ince partiküller ince partiküllere göre sayıca 2-5 kat
daha yüksek derişimlerde bulunmaktadırlar. Partikül maddede Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn
elementleri tespit edilmiş olup kütle-boyut dağılımlarının ultra ince boyutlarında görülen zirveler, hem
ağırlıklı yerküre kaynaklı hem de ağırlıklı insan aktiviteleri kaynaklı elementler için ultra ince
fraksiyonun önemli olduğunu göstermiştir. Elde edilen bu sonuçlar temel alınarak genel bir
değerlendirme yapılmış ve milli eğitim / okul yönetimlerine yönelik çocukların kirletici maruziyetlerini
azaltmak hedefli pratik öneriler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ilköğretim okulları, bina-içi çevresel kalite, partikül madde, iz metaller, ozon,
uçucu organik bileşikler, yarı-uçucu organik bileşikler, konfor.

ABSTRACT
Indoor air volatile organic compound, semi-volatile organic compound, particulate matter, elements in
particulate matter, and inorganic gaseous pollutant concentrations were measured in three primary
schools in İzmir, Turkey. Prevalence of building related symptoms were determined by a questionnaire
survey. Bina-içi konfor değişkenlerinin konfor aralığı dışında bulunma oranları özellikle kışın yüksek
değerler almıştır. Values of the comfort variables were heavily outside the comfort range especially in
winter. CO 2 concentrations were measured, which showed that ventilation in classrooms were not
sufficient. Formaldehyde, benzene, naphthalene, toluene, and 1,3-dichlorobenzene reached at high
concentration levels, among which formaldehyde and benzene were classified as the primary,
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1752 _______

naphthalene and toluene were classified as secondary category volatile organic compounds based on
associated health risk levels. Polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenylethers were
detected in primary school indoor air, which may had sources indoors. Synthetic musk compounds
were studied in one school. They were found in both gas and particulate phases. Their gas phase
concentrations were at significant levels. One of the studied inorganic gases, ozone, was found to be
related to outdoor ozone. The ozone concentrations were below the demarcation level for health
effects on sensitive population subgroups. Carbon monoxide was detected at very low concentrations
or not detected at all in majority of the samples. The number-size and mass-size distributions of
particulate matter, indoor and outdoor concentrations point to outdoor air as the source, however,
indoor concentrations exceed outdoors possibly due to vigorous movement of the children during the
breaks. Size segregated PM mass concentrations showed that majority of the fine particles (PM 2,5 ) is
actually ultra fine particles (PM 1 ) which were at concentrations that are 2 to 5 times the fine fraction.
Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, and Zn were determined in indoor PM. The peaks in ultrafine section of
the mass-size distributions showed that this size fraction is important both in terms of crustal and
anthropogenic elements.
Keywords: primary schools, indoor environmental quality, particulate matter, trace metals, ozone,
volatile organic compounds, semi- volatile organic compounds, comfort.

GİRİŞ
Göz, burun, boğaz, ve deri tahrişi, solunumda zorluk, başağrısı, yorgunluk, baş dönmesi gibi bina
sakinleri tarafından sergilenen ve genellikle binadan ayrılınca iyileşme görülen semptomlar Bina ile
İlgili Semptomlar olarak bilinirler, bu durum önceden Hasta Bina Sendromu olarak adlandırılırdı. Bu
sağlık etkilerine sendrom adı altında genel bir isim verilmiş olmasının sebebi anlamlı ve yaygın bir
şekilde bina-içi çevresel şartlarla ilişkilendirilememeleridir; dolayısıyla spesifik olmayan semptomlar
olarak adlandırılırlar. Bu spesifik olmayan semptomlar, genelde kişisel, fizyolojik, ve bina-içi çevresel
kalite fakörlerin etkisiyle ortaya çıkarlar. Özellikle ilköğretim yaşlarında olan çocuklar, kirletici
maddelerin olumsuz etkilerinin gerek ortaya çıkması, gerekse etkinin şiddeti konusunda büyüklerden
daha dezavantajlı konumda olduklarından toplum içerisindeki ‘hassas alt grup’lar arasında yer
almaktadırlar. Ayrıca, genel itibarla okullarda bina-içi çevresel kalitenin Batı’lı ülkelerde iyi
yönetilmediğinden bahsedilirken, ülkemizde henüz yönetilmesi gereken bir unsur olduğu bilinci
oluşmamıştır. Bu bilincin oluşturulabilmesi açısından, ülkemizde henüz çok az bilgi üretilmiş olan,
çocukların günlük zamanlarının yaklaşık %30’unu geçirdikleri okullarda bulundukları çevresel şartlar
önem arz etmektedir.
Bina-İçi Çevresel Kalite iki ana başlık altında değerlendirilmektedir: ortam havasında bulunan hava
kirleticisi seviyelerinin belirlediği Bina-İçi Hava Kalitesi ve Çevresel Konfor Değişkenleri seviyelerinin
belirlediği bina-içi çevresel konfor. Bina-içi hava kalitesi, partikül ve gaz fazdaki organik ve inorganik
kirletici derişimlerini ifade eder. Bu kirleticiler arasında, inorganik gaz faz kirleticileri (ozon, karbon
monoksit, vd.), inorganik partikül faz kirleticileri (PM 2.5 , kurşun gibi çeşitli elementler), hem gaz hem de
partikül fazda bulunabilen poliaromatik hidrokarbonlar (PAH), poliklorlu bifeniller (PCB), polibromlu
difenil eterler (PBDE) gibi Yarı-Uçucu Organik Maddeler (YUOM) ile ağırlıkla gaz fazında bulunan
Uçucu Organik Maddeler (UOM) yer almaktadır. Konfor değişkenleri arasında sıcaklık, nispi nem,
hava akım hızı, gürültü, titreşim ve ışık şiddeti gibi faktörler yer almaktadır.
Bina-içi çevresel konfor, öğrencilerin ortamdaki rahatlarını belirleyici etkenler arasında yer aldıkları için
direkt olarak öğrenme performanslarıyla ilişkilidir. Çevresel konfor değişkenleri değerlerinin belirli
sınırlar dahilinde tutulması bu açıdan önem taşımaktadır. Bina-içi hava kirleticilerinin derişimleri ise
direkt olarak öğrencilerin sağlığı, dolaylı olarak da öğrenme performansları ile ilgilidir. Bina-içi hava
kirleticilerinin kimi kanserojenik, kimi toksik, kimi de her iki özelliği birden barındıran maddelerdir.
Ayrıca, akut etkileri olan allerjik semptomlara yol açan, solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyen ozon
ve çeşitli uçucu organikler gibi gaz kirleticiler, çocukların dikkatlerinin dağılmasına, doktora gitmelerine
ve en sonunda da okula devamsızlıklarına yol açtığı için başarı ile indirekt yolla da ilintilidirler. Bu
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sebeplerle, okullarda öğrencilerin bulundukları çevresel şartların değerlendirilmesi önem arz
etmektedir.
İlgili literatürün kritik değerlendirmesinde [1] bina-içi çevresel kalitenin bina-içi hava kirleticileri ve
sıcaklık şartları için kişilerin başarısına ve devamına etkisi olup olmadığını hem doğrudan hem de
dolaylı ilişki için araştırmışlardır. Direk ilişki olarak bakıldığında güçlü tasarım özelliklerine sahip
çalışmalar içinde yüksek NO 2 derişimleri ile devamda azalma arasında bir ilişki bulunmuş, diğer
çalışmalar içinde de düşük havalandırma oranı ile düşük başarı arasında bir ilişki görülmektedir.
Dolaylı ilişkiler incelendiğinde birçok çalışmanın bina-içi rutubetlilik ve – genellikle evlerde –
mikrobiyolojik kirleticiler ile astımın ağırlaşması ve solunum yolu iltihaplanmaları ve dolayısıyla başarı
düşmesi ve devamsızlık arasında ilişki rapor ettiği görülmüştür. Ek olarak, bir çok çalışma çocuklar ve
yetişkinlerde yetersiz bina-içi çevresel kalite ile olumsuz sağlık etkileri arasında ilişki ortaya koymakta
ve okullarda rutubet ve yetersiz havalandırma ile sıkça karşılaşıldığını belirtmektedir. Yazarlar, mevcut
literatürü bir bütün olarak değerlendirdiğinde, genelde okullarda bina-içi çevresel kalitenin yetersiz
olduğu bunun çocukların başarılarını düşürüp devamsızlıklarını artırdığı kanısına ulaşmışlardır. Bu
çocukların, kötü bina-içi hava kalitesi sebebiyle hastalanmaları yoluyla olmaktadır. Sonuçlar, okullarda
bina-içi çevresel kalitenin değerlendirilmesi ve sonuçlara göre gerekli tedbirlerin alınması ve kalitenin
artırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple, gerek bina-içi çevresel kalitenin
değerlendirilmesi gerekse kalite artırımı için özel araştırmaların yapılması gerekmektedir.
Bu çalışma, İzmir’de seçilen üç ilköğretim okulunda bina-içi çevresel kaliteyi ve öğrencilerin
semptomatik durumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bina-içi çevresel kalite ölçümleri çerçevesinde
bina-içi hava kalitesi ve çevresel konfor değişkenlerinin seviyeleri ölçülmüştür. Ölçülen bina-içi hava
kirleticileri arasında CO, O 3 , boyut ayırımlı partikül madde, partiküllerde metaller, PCB ve PBDE’ler, ve
UOB’ler yer almıştır. Örnekleme, okulların açık bulunduğu üç mevsimi (sonbahar, kış, ilkbahar)
kapsayacak şekilde planlanmış, ancak bu planlama farklı kirleticiler için şartlar çerçevesinde farklı
düzeylerde gerçekleşmiştir. Okul içinde öğrencilerin vakitlerini geçirdikleri üç ana mikroçevrede
(derslik, anasınıfı, açık hava oyun bahçesi) örnekleme ve ölçümler yapılmıştır.

MALZEME VE YÖNTEM
Bu çalışmada İzmir ili sınırları içinde yer alan üç ilköğretim okulunda ölçümler yapılmıştır. Bu
okullardan ikisi kentsel olarak tarif edebileceğimiz metropol alanının içinde yer alırken, üçüncü okul
yarı-kentsel alanda (Urla ilçe merkezinde) bulunmaktadır. Kentsel alanda yer alan okullardan birisi
(Okul-1) Balçova ilçesinde, diğeri ise (Okul-2) Konak ilçesindedir. Urla’daki okul, bu bildiride Okul-3
olarak isimlendirilmiştir.
UOB için USEPA TO-17 metodu izlenerek 11:00 ile 14:00 saatleri arasında 1 saatlik örnekleme
yapılmıştır. Örnekleme Tenax TA tüplerine yapılmıştır. Sorbent tüplerinde toplanan UOB, termal
desorber ünitesini (UNITY, Markes) takiben bir gaz kromatograf (GC) (Agilent 6890N) ile analiz
edilmiştir. GC’yi takiben bir kütle spektrometri (MS) detektörü (Agilent 5973Nms) UOB’i tanımlamak ve
miktarlarını belirlemek için kullanılmıştır. UOB analizi 51 adet bileşik (LGC-Promochem) için
yapılmıştır. Formaldehit ölçümleri USEPA TO–11 metodu ile yapılmıştır. Bir saatlik örnekler tek
kullanımlık DNPH-formaldehit sorbent tüpleri ile yapılmıştır. Ekstraksiyon işlemi için %99,9 saflıkta
acetonitril (Merck) kullanılmıştır. Sorbent tüpünden havanın giriş yönüne ters şekilde 6 ml asetonitril
geçirilerek, ekstrakt teflon kapaklı viallerde toplanmıştır. Formaldehit analizi HPLC (Agilent 1100) ile
Zorbax (4,6-mm ID x 25-cm ) kolonu kullanılarak yapılmıştır. Ozon derişimi ölçümleri UV-fotometrik
yöntemle çalışan Thermo marka 49i model cihaz ile saatlik ortalama olarak sürekli yapılmıştır. İki farklı
tip partikül madde derişimi (dane sayısı ve kütle) belirlenmiştir. Dane sayısı derişimi için CliMet CI–450
lazer optik uçuşan partikül sayacı kullanılmıştır. Bu cihaz dört boyut aralığında (>5 m, 1,0–5,0 m,
0,5–1,0 m ve 0,3–0,5 m) sayım yapabilmektedir. Partikül kütle derişimi içinse bir Sioutas impaktör
kullanılmıştır. Bu impaktör ile 9 litre/dak debi ile beş ayrı katmana yerleştirilen filtreler üzerine <0,25
m, 0,5–0,25
m, 1,0–0,5
m, 2,5–1,0
m ve >2,5
m boyut aralıklarında partiküller
toplanabilmektedir. Elementel analiz yapabilmek üzere 25-mm, 0.5 m nominal pore diameter PTFE
membran filtreler kullanılmıştır. Partikül maddeden iz elementler mikrodalga-nitrik asit özütleme
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uygulanarak ekstrakte edilmiş ve ekstraktlar ICP-MS (Agilent 7500ce series) cihazı ile tahlil edilmiştir.
Yarı-uçucu organik bileşikler (PCB, PBDE ve SMC) poliüretan köpük üzerinde tutulmuş, temizleme,
özütleme, fraksiyonlara ayırma ve deriştirme işlemlerinden sonra sıcaklık programlı buharlaştırıcısı
bulunan bir gaz kromotograf (Thermo, Trace GC Ultra) cihazına bağlı MS (Thermo, DSQII) dedektörü
olan bir sistem ile tahlil edilmiştir. PCB ve SMC için elektron iyonizasyon (EI), PBDE için negatif
kimyasal iyonizasyon (NCI) modu kullanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Uçucu Organik Bileşikler
Bina-içi havada dış havaya göre daha yüksek derişimler ölçülmüş, yersel ve mevsimsel değişkenlikler
anlamlı bulunmamıştır. Bu bilgiler, profilleri domine eden UOB için iç kaynakların gücüne işaret
etmektedir, ancak dış havanın etkisinin yok sayılamayacağını gösteren veriler de bulunmuştur. UOB
profilleri derslikler, anasınıfları ve dış hava arasında farklılık göstermiş, dersliklere nazaran
anasınıflarında daha yüksek derişimler bulunmuştur. Yapı ve dekoratif malzemeler, öğretim
malzemeleri vb. kaynakları yansıtan dominant bileşiklere (formaldehit, toluen, benzen ve ksilenler) ek
olarak koku giderici, böcek (güve) kovucuları ve temizlik malzemelerinin etkilerini gösteren naftalin ve
1,4-diklorobenzen diğer dikkat çekici bileşikler olmuşlardır. Bu projede ölçülen UOB arasında, kroniktoksik sağlık etkileri açısından, formaldehit birincil derecede önem arz eden bileşik olarak belirlenirken
bunu benzen, naftalin ve toluen ikinci grup kirleticiler olarak takip etmiştir. Formaldehit ve benzen,
kabul edilebilir düzeyin üzerinde kanser risk değerleriyle azami önem verilmesi gereken bileşikler
olarak saptanmıştır. Kronik toksik ve karsinojenik risk değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. Detaylı bilgi,
proje sonuç raporu [2] ve uluslararası literatür raporunda [3] bulunabilir.
Tablo 1. Uçucu Organik Bileşikler İçin Risk Değerlendirmesi Sonuçları

İstatistik
Ortanca
Ortalama
90. yüzdelik
95. yüzdelik
Dağılım



Kronik Toksik Risk
Benzen
Naftalin
0,22
0,47
0,31
0,54
0,61
0,96
0,84
1,13
Lognormal
Lognormal
0,30
0,55
0,29
0,33

Karsinojenik Risk
Benzen
Formaldehit
6,5×10-7
9,1×10-6
-6
1,0×10
1,0×10-5
-6
2,1×10
1,6×10-5
3,0×10-6
1,8×10-5
Lognormal
Lognormal
-6
1,0×10
1,0×10-5
1,2×10-6
4,3×10-6

Yarı-Uçucu Organik Bileşikler
Bina içi hava örnekleri 28 PCB izomeri için analizlendi. Analizi yapılan izomerler içinde PCB 52, 114,
126, ve 170 bütün örneklerde tespit edilirken diğerleri cihazın dedeksiyon limitinin altında kaldığından
hesaplar yanlızca bu 4 PCB izomerini içerecek şekilde yapıldı. Her bir PCB derişimi dedeksiyon
limitinin altından 4163 pg/m3 (PCB114) kadar değişen derişimlerde bulundu. Şekil 1’de görüleceği
üzere dersliklerde yapılan ölçümlerde elde edilen değerler anasınıfı değerlerinden daha yüksek olarak
tespit edilmiştir. Toplam PCB (Σ 4 PCB) değerleri hesaplandığında ortalama Σ 4 PCB değeri derslikler
için 1428 pg/m3 iken anasınıfı için bu değer 921 pg/m3 olmuştur.
Bina içi hava örnekleri 7 PBDE izomeri için analiz edildi. Bu izomerlerden PBDE 28 ve PBDE 33
kolondan aynı anda ayrılmakta olup, bu dakikada gözlenen pik PBDE 28/33 olarak tanımlandı.
Literatürde en sık tespit edilen PBDE izomerleri PBDE 47 ve PBDE 99’dur [4-5]. Bu çalışmada ise bu
iki izomer, örneklerin sırasıyla %21’i ve %26’sında tespit edildi. Tablo 2’de listelendiği gibi, PBDE
28/33 dışındaki tüm izomerler, örneklerin %50’sinden fazlasında dedeksiyon limitinin altında kaldı. Bu
nedenle hesaplamalar sadece PBDE 28/33 için yapıldı. PBDE 28/33 derişimleri dedeksiyon limitinin
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altından 42 pg/m3’e kadar değişen derişimlerde bulundu. Dersliklerde tespit edilen PBDE 28/33
derişimleri, anasınıfı derişimlerinden daha yüksek bulunmuştur. Şekil 2’de derslikler ve anasınıfları için
hesaplanan ortalama ve standart sapma değerleri gösterilmiştir. Dersliklerdeki ortalama derişim 10
pg/m3 iken anasınıfları için bu değer 7 pg/m3 olmuştur.

Şekil 1. Derslik ve ana sınıfında PCB izomeri derişimleri
Tablo 2. PBDE İzomerlerinin Bina-İçi Hava Örneklerinde Tespit Edilme Yüzdeleri
İzomer
>DL (%)

PBDE 28/33
95

PBDE 47
21

PBDE 99
26

PBDE 100
36

PBDE 153
44

PBDE 154
36

Şekil 2. Derslik ve Ana Sınıflarında PBDE 28/33 Derişimleri
Sentetik Koku Bileşikleri
Sentetik koku bileşiklerinin, kısa dönemde (10 gün) gaz ve PM 2.5 partikül faz derişimleri Okul-2’nin 1.
sınıflarından birinde daha sonra yapılacak çalışmalara alt yapı teşkil etmek üzere bir ön çalışma olarak
yapılmıştır. Partikül fazda (PM 2.5 ), analizlenen 8 tane sentetik koku maddesinden 5 tanesi (HHCB,
AHTN, ATII, MX ve ADBI), tespit edilmiş ve bunlardan dünya üretiminin yaklaşık %70’ini oluşturan
HHCB ve AHTN’in diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür (bkz. Şekil 3). Derişimler, 0.05
ng/m3’ten (MX) 2.50 ng/m3’e (HHCB) kadar değişim göstermiştir. Analizi yapılan 8 bileşiğin hepsi gaz
fazda tespit edilmiştir. Yine baskın bileşik HHCB olmuştur. Ortalama derişim değerleri 0.12 ng/m3
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(MK)’ten 267 ng/m3 (HHCB) arasında değişim göstermiştir (Şekil 4). Derişimlere bağlı sıralama ise
HHCB > DPMI > AHTN > ATII > MX > ADBI > AHMI > MK şeklinde olmuştur.

Synthetik koku bileşikleri

AHTN

MX

HHCB

ATII

ADBI

0
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4

5

Derişim (ng/m3)

Şekil 3. Derslikte Tespit Edilen Partikül Faz Derişimleri
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Şekil 4. Derslikte Tespit Edilen Gaz Faz Derişimleri
Sentetik koku maddeleriyle ilgili birçok çalışma, özellikle bu maddelerin kullanıldığı ürünlerin çevreye
yayılma yolu atık su ile olduğundan, atık su çalışmalarını ve özelliklede gelişmiş ülkelerde yapılan
ölçümleri içermektedir. Su çalışmaların çoğunda tespit edilemeyen DPMI, çalışmamızda oldukça
yüksek konsantrasyonda tespit edilmiştir. Bunun daha çok kullanılan temizlik ve kişisel bakım
ürünlerinde DPMI kullanımdan kaynaklandığı düşünülmüştür. En azından ölçümün yapıldığı ilkokulda,
ya temizlik maddeleri veya kişisel bakım ürünleri (şampuan, krem vs.) veya çamaşırlarda kullanılan
yumuşatıcılarda DPMI bulunduğuna işaret etmektedir. Gaz ve partikül fazdaki dağılımına bakılınca
sentetik koku maddelerinin çoğunluğu gaz fazda (%96) bulunmuştur. Yapılan bu çalışma bir gün
içinde maruz kalınan, okulda geçen bir zaman dilimini yansıtmaktadır. Oysa okuldan daha fazla
zaman geçirilen evler ve derişimlerinin daha yüksek düzeylerde bulunabileceği mikroçevreler de
dikkate alınarak bir maruziyet hesaplandığında daha yüksek düzeylerle karşılaşılacağı aşikardır.
Hesaplanacak bu toplam günlük maruziyet için gaz ve solunabilir partikül derişimleri dikkate alınarak
yapılacak risk değerlendirmesine göre bu maddelerin kullanımı sınırlandırılması halk sağlığını,
özellikle çocuk sağlığını korumak açısından uygun bir politika olacaktır. Bu çalışma ile ilgili detaylar
proje sonuç raporunda [2] ve uluslararası literatür raporunda [6] bulunabilir.

İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1757 _______

Partikül Madde
Dane Sayısı – Boyut Dağılımları
Partikül sayım cihazı ile bahar döneminde her üç okulda, kış döneminde Okul-2 ve -3’te, sonbahar
döneminde ise Okul-2’de ölçüm yapılmıştır. Her bir boyut aralığı için (0,3-0,5 m, 0,5-1,0 m, 1,0-5,0
m, >5 m) derslik örnekleri üzerinden ortalama dane sayıları hesaplanarak dane sayısı – boyut
dağılımları çizilmiştir. Bahar dönemi dağılımları incelendiğinde kentsel alanda yer alan Okul-1 ve -2
benzer iken, yarı-kentsel alanda yer alan Okul-3 farklı bir karakter göstermektedir. Okul-3’te, 1 ve 2’ye
göre en küçük boyut aralığındaki dane sayısı daha az iken, en büyük iki boyut aralığında ise daha
fazladır. Bu kentsel alan atmosferik ince (fine) partikül derişimlerinin, kentsel olmayan ve yarı-kentsel
alanlara göre daha yüksek olduğu bilgisi ile örtüşmektedir. Bu iki çıkarım, bu çalışmada bahar dönemi
derslik örneklerinin dış hava kaynaklı olmasının çok muhtemel olduğu sonucuna ulaşılmasını
sağlamaktadır. Sonbahar ve kış dönemleri için kurulan boyut dağılımları, bahar dönemi kenstel alan
(Okul-1 ve -2) ile oldukça benzerdir (bkz. Şekil 5).
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Şekil 5. Derslik Partikül Dane Sayısı – Boyut Dağılımları
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Kütle – Boyut Dağılımları
Kütle – boyut dağılımları Okul–2 ve Okul–3 için kış dönemi örneklemeleri sonucunda oluşturulmuştur.
Okul-2’de, derslik ve anasınıfı kütle-boyut dağılımları karşılaştırıldığında her ikisinde de 0,25–0,50 m
aralığında bir pik görülmekte, >2,5 m katmanında da bir pik yapmak üzere bir artış eğilimi
görülmektedir. İstatistiksel olmamakla birlikte göreceli olarak ince partiküller olarak sınıflandırırsak ilk
üç katmanda dersliklerde, göreceli daha büyük partikül katmanları olan son iki katmanda ise
anasınıflarında daha yüksek derişimler gözlenmektedir. Ancak genel itibarla, her iki iç ortam için elde
edilen dağılımların şekilleri benzerdir. Bina-içi ile dış hava karşılaştırması yaptığımızda yine şeklen
benzerlik olduğu görülmüştür. Bu, partikül madde kaynağının aynı olduğu, yani dış havanın ana
kaynak olduğu savını oluşturmaktadır.
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Şekil 6. Partikül Kütle – Boyut Dağılımları
İç/Dış (İ/D) oranları esas alındığında, göreceli ince ve kaba partiküller arasında kaynak açısından bir
fark olduğu göze çarpmaktadır. Göreceli ince partikülleri temsil eden ilk üç katman (d p (m)<0,25, 0,5–
0,25, 1,0–0,5) ile kaba partikülleri temsil eden son iki katmanın (d p (m) 2,5–1,0, >2,5) ortalama İ/D
oranı karşılaştırıldığında (derslikler: 1,43–1.54, anasınıfları: 1,16–1,78), özellikle anasınıfları için
göreceli kaba partiküllerin kaynağının ağırlıklı olarak dış hava olduğu, göreceli ince partiküller içinse
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kaynak olarak dış havanın aynı oranda güçlü olmadığı, her iki kaynağın da etkin olduğu sonucu
çıkmaktadır.
Okul-3’te, derslik ve anasınıfı kütle-boyut dağılımları karşılaştırıldığında, Okul-2’de 0,25–0,50 m
aralığında görülen pik, burada daha zayıf bir şekilde görülmektedir. Okul–2 ile benzer bir şekilde >2,5
m katmanında da bir pik yapmak üzere bir artış eğilimi görülmektedir. İstatistiksel olmamakla birlikte
en ince partikül katmanında (<0,25 m) dersliklerde, en büyük partikül katmanında (>2,5 m) ise
anasınıflarında daha yüksek derişimler gözlenmektedir. Ancak genel itibarla, her iki iç ortam için elde
edilen dağılımların şekilleri benzerdir. Bina-içi ile dış hava karşılaştırması yaptığımızda ise Okul-2’den
farklı olarak burada dış hava kütle-boyut dağılımı farklı olduğu için iç-dış benzerliğinden pek de
bahsetmek mümkün değildir. Bu, partikül madde kaynağının aynı olduğu, yani dış havanın ana kaynak
olduğu savına destek vermemektedir. İ/D oranlarını inceleyecek olursak, Okul-2’den farklı olarak bu
oran değerlerinin geniş bir aralıkta değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Dersliklerde inceden kabaya
doğru her bir katman için İ/D oranı 0,66; 1,07; 3,96; 4,18; 10,7 iken anasınıflarında 0,28; 0,86; 3,67;
3,10; 4,95 olarak belirlenmiştir. Bu okulda dikkati çeken, yine Okul-2’den farklı olarak ilk üç ince
partikül katmanı yerine ilk iki katmanda oranların benzer ve diğer üst katmanlara göre düşük olduğu ve
bunların >1 olmadığıdır. İlk ince katman ile diğer üç katman ortalama İ/D değerlerini karşılaştırırsak,
dersliklerde 0,9 – 6,3; anasınıflarında 0,6–3,9 şeklinde olduğunu görmekteyiz. Bu da, ince partiküller
(ilk iki katman, d p <0,5 m) için hem iç hem de dış kaynakların etkili olduğunu, kaba partiküller içinse
(son üç katman, d p >0,5 m) iç kaynakların hakim olduğu sonucunu doğurmaktadır.
Doğal havalandırma yapılan bu binalarda, ısıtma sezonu olması sebebiyle kapı-pencerelerin açılması
oranı düşük olmakta, bu da düşük havalandırma oranları ile sonuçlanmaktadır. İnfiltrasyonla dış
havadan içeriye taşınım düşünüldüğünde, bunun ince partiküller için kaba olanlara göre daha yüksek
oranda olduğu varsayımı yapılabilir. Dolayısıyla, çocukların koşuşturması ana aktivite olmak üzere
insan aktiviteleri sebebiyle çökelmiş tozların yerden kalkması ve tekrar havaya karışması göreceli
daha kaba partiküller için ana kaynağın içeride olması ile sonuçlanmaktadır. Görece ince partiküller
içinse hem insan aktivitesi hem de dış havanın infiltrasyonu kaynak olmaktadır.
PM 2,5 ve PM 1 Derişimleri
Kütle-boyut dağılımı için toplanan örneklerden hareketle belirlenen PM 2,5 ve PM 1 derişimleri Tablo 3’te
sunulmuştur. Buna göre, her iki boyut aralığı için de, derslik derişimleri anasınıfı derişimlerinden daha
yüksektir. Anasınıfında PM 2,5 içindeki PM 1 oranı dersliklere göre daha azdır. Bu duruma çocukların
hareketinin anasınıfında daha kısıtlı olması, bu hareketle havalanan kaba partiküllerin anasınıfı yer
döşemesi olarak tercih edilen halıda daha iyi tutulması, ve anasınıfı temizliğinin dersliklere göre daha
iyi ve sık yapılmasının katkıda bulunduğu düşünülebilir. Her iki bina-içi mikroçevre için de iç/dış
oranları hem dış hem de iç kaynakların katkıda bulunduğunu göstermektedir. Ancak, özellikle bina-içi
sıcaklıkların güneşlenme sebebiyle yüksek olması sebebiyle pencere kullanımı ile daha fazla
havalandırılan Okul-3’te dışarıdan içeriye taşınan kaba partiküllerin etkisiyle PM 2,5 için PM 1 ’e göre
daha büyük olduğu görülmektedir. İki-üç saatlik örnekler ile belirlenen PM 2,5 derişimleri Dünya Sağlık
Örgütü’nün 24-saatlik ortalama için rehber değeri olan 25 g/m3 ve Kanada Sağlık Bakanlığınca
yayınlanmış olan 8-saatlik ortalama PM 2.5 maruziyet rehber değeri olan 40 µg/m3 düzeylerinin
üzerinde bulunurken Kanada Sağlık Bakanlığının yayınladığı 1-saatlik ortalama rehber maruziyet
düzeyinin (100 µg/m3) çoğunlukla altındadır.
Tablo 3. PM 2,5 ve PM 1 Ortalama Kütlesel Derişimleri
3

PM ( g/m ) PM 2,5
DERSLİK 120
ANASINIFI 85
AÇIK HAVA 83

OKUL–3
OKUL–2
PM 1 / PM 2,5
İ/D PM 1 İ/D PM 2,5 İ/D PM 1 İ/D OKUL–3 OKUL–2
1,45 73 1,01 79 1,46 59 1,48
0,61
0,75
1,02 50 0,69 72 1,33 47 1,18
0,59
0,65
72
54
40
0,87
0,74

Partikül Maddede Elementel İçerik
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Derslikler için ağırlıklı olarak yerküre kaynaklı olduğu düşünülen Al, Fe ve Mg ile ağırlıklı olarak insan
aktiviteleri kaynaklı olduğu düşünülen As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni ve Pb için hesaplanan ince/kaba
oranlarının genel ortalama değerleri karşılaştırıldığında, dış havada için bilinenin aksine büyük bir fark
(sırasıyla birinci grup için 3,5’a karşı ikinci grup için 3,9) görülmemiştir. Hatta kış ve bahar dönemleri
kendi içlerinde karşılaştırıldığında baharda insan kaynaklı elementlerin ince/kaba oranı kışın tersine
(3,2’ye karşı 2,8) daha yüksek (3,9’a karşı 5,0) görülmüştür. Her okul için belirlenen ince/kaba oranları
ayrı ayrı değerlendirildiğinde her iki mevsimde yapılan örneklemeler için de genellemeler yapılabilecek
kendi içinde tutarlı sonuçlar bulunmamaktadır. Genel itibarla, her üç okulda, iki ayrı mevsimde
belirlenen ince/kaba oranlarının büyük çoğunlukla >2 olduğu düşünülürse, aslen orijinal
kaynaklarından bağımsız olarak tüm elementlerin benzer bir kaynaktan geldiği yargısına ulaşılabilir; ki
bu yere çökelmiş toz taneciklerinin çok yoğun olan çocuk nüfusunun yine tenefüslerde ve öğle
arasında yoğun hareketliliği sonucu tekrar havaya kalkması olabileceğidir. Her üç okulda, tüm yer
döşemelerinin taş karolar şeklinde olduğu düşünülürse, tozun yerden kalkması bu tip yüzeylerde
oldukça kolay olduğundan, ulaşılan bu yargının tutarlı olduğu sonucuna varılabilir. Anasınıfları için
ağırlıklı olarak yerküre kaynaklı olduğu düşünülen Al, Fe ve Mg ile ağırlıklı olarak insan aktiviteleri
kaynaklı olduğu düşünülen As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni ve Pb için hesaplanan ince/kaba oranlarının genel
ortalama değerleri karşılaştırıldığında, dış havada için bilinenin aksine büyük bir fark (sırasıyla birinci
grup için 4,0’a karşı ikinci grup için 4,5) görülmemiştir. Ancak bu fark, iki mevsim için ayrı ayrı
düşünüldüğünde baharda çok benzerken (sırasıyla 3,8 ve 3,7) kışın daha belirgin bir fark
görülmektedir (sırasıyla 4,2 ve 5,3). Genel itibarla, her üç okulda derslikler için olana benzer bir
biçimde, iki ayrı mevsimde belirlenen ince/kaba oranlarının büyük çoğunlukla >2 olduğu düşünülürse,
aslen orijinal kaynaklarından bağımsız olarak tüm elementlerin benzer bir kaynaktan geldiği yargısına
ulaşılabilir; ki bu yere çökelmiş toz taneciklerinin çok yoğun çocuk hareketliliği sonucu tekrar havaya
kalkması olabileceğidir. Dersliklerden farklı olarak anasınıflarında yer döşemesi olarak halı kullanıldığı
ve/veya temizliğin daha dikkatli ve sık yapıldığı düşünülürse, göreceli büyük partiküllerin ya halı
üzerinde daha iyi tutulduğu ya da temizlik ile (özellikle elektrikli süpürge yardımıyla) daha iyi
toplanabildiği genel yargısı üzerinden, dersliklere göre ince/kaba oranlarının daha yüksek bulunması
açıklanabilir. Her üç okulda da, halı haricindeki yer yüzeyleri (muşamba ya da vinil karo) temizliği
günde en az iki defa paspaslama, halı yüzeyler ise elektrik süpürgesi ile günde bir defa
temizlenmekteydi. Bu durumda, orijinal ana kaynağına bağlı olmaksızın tüm elementler için benzer
ince/kaba oranları ile karşılaşılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda, ince partiküllerin
ağırlıkta olduğu bir bina-içi atmosfer içinde bulunan çocukların, ağırlıklı olarak kaba partiküllerin
bulunması durumuna göre göreceli olarak sağlıkları açısından daha olumsuz şartlar altında
bulundukları söylenebilir.
İnorganik Gazlar
Karbon monoksit
Tüm ölçüm dönemlerinde hem derslik hem de anasınıfı anlık CO derişimleri, kış dönemi ölçümlerinde
neredeyse tamamıyla, bahar ve sonbahar dönemlerinde ise tamamıyla tespit sınırının (1 ppm) altında
kalmıştır. Bu durum, bina-içi güçlü yanma kaynaklarının – en azından test hacminin bulunduğu
bloklarda – bulunmadığı çıkarımını yapmamıza yol açmaktadır. Her üç okulda da, kantin / kafeterya ve
kalorifer dairesi test hacminin bulunduğu binada değildi. Bir diğer eksik yanma kaynağı olan sigaranın
içilmesine kentsel alanda yer alan iki okulda sadece bir öğretmenler odasında müsade ediliyordu;
Okul-3’te ise yasaktı. Bu çalışmada örneklenen okulların hiçbirisinde yemekhane bulunmadığından
pişirme aktivitesi de bir kaynak olarak etkide bulunmamıştır, dolayısıyla yemekhane ve diğer olası
yanma kaynaklarının bulunduğu okullarda daha yüksek derişimler beklenebilir. Sonuç olarak bu
projede incelenen okullar için ölçülen düşük derişimler sebebiyle herhangi önemli bir sağlık etkisi
beklenmemektedir.
Ozon
Ozon ölçümü sadece bina-içi havada yapılmıştır. Ozon izleme cihazı, her üç okulda da, test hacminin
bulunduğu binada bir koridora yerleştirilmiştir. Her üç okulda da, cihazın hava alma ağzı çocukların
erişiminden korumak amacıyla yerden yaklaşık 2 m yükseklikte olacak şekilde yerleştirilmiştir.
Ölçümler Okul-2’de kış, bahar ve güz dönemlerinde, Okul-3’de kış ve güz dönemlerinde, Okul-1’de ise
sadece güz döneminde yapılmıştır. İzmir’de üç ilköğretim okulunda ölçülen ozon derişimlerinin günlük
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değişkenliği olduğu, derişimler gece, sabah erken ve akşam saatlerinde tespit sınırının altında ya da
düşük iken, öğleye doğru yükselişe geçtiği, öğleden sonra zirve yaptıktan sonra akşamüstü tekrar
düştüğü gözlenmiştir. Dönemsel ortalama derişimler, 0,8 ilâ 4,3 g/m3 arasında değişmiş, ölçülen en
yüksek saatlik ortalama derişim 44 g/m3 olmuştur. Bu derişimler, hassas insanlarda sağlık etkilerinin
görülme sınırı olarak kabul edilen 170 g/m3 (8 saatlik ortalama) ve 250 g/m3 (1 saatlik ortalama)
derişimlerinin altında kalmaktadır. Bulgular, iç hava ozon derişimlerinin, dış hava ozonu ile ilintili
olduğunu, dış hava sıcaklığı, nispi nem, ve pek muhtemel olarak güneşlenmenin derişimleri açıklayan
önemli etkenler olduğunu göstermiştir. Haftaiçi ile haftasonu günleri arasındaki derişim farkı bu savı
desteklemektedir. Tabii ki buradan ozonun önemli bir bina-içi hava kirleticisi olmadığı sonucu
çıkarılmamaktadır. Çünkü, içeride yüzey reaksiyonlarıyla oluşan ürünler en az ozon kadar ya da daha
tehlikeli sağlık etkileri olan maddelerdir. Bu projede incelenen ve ülkemiz genelinde de uygulamada
olan doğal havalandırma yapılan binalarda ozonun gün içinde yüksek olduğu zamanlarda dışarıdan
içeriye alınan hava miktarını azaltmak suretiyle bina sakinlerinin – ki okullarda çocuklar hassas
gruptur– ozon ve kimyası ürünlerine maruziyetlerinin en aza indirilmeye çalışılması gerekmektedir. Bu
tedbire ek olarak, içeride oda kokusu, parfüm vs. gibi kişisel bakım ürünleri, katkılı temizlik maddeleri,
fotokopi-yazıcı, yere yapıştırılan duvardan duvara halı ve muşamba yer döşemesi kullanımından
kaçınılması ve düzenli temizlik ile yüzeylerde toz birikiminin engellenmesi, ozon ile tepkimeye girecek
organik bileşiklerin bina-içi havaya salıverilmesini azaltacağından faydalı olacaktır.
Bina-İçi Çevresel Konfor Değişkenleri
Sıcaklık ve Nispi Nem
Her üç dönem iç hava sıcaklıkları değerlendirildiğinde, hem aşağı hem de yukarı doğru, sıklıkla 19–
25°C (22°C optimum) konfor aralığı [7] dışında kalındığı ortaya çıkmaktadır. Sıcaklık da dahil olmak
üzere konfor değişkenlerinin belirlenen konfor aralıkları dışında bulunduğu ölçümlerin oranları
derslikler için Tablo 4’te sunulmuştur. Tüm dönemler birlikte değerlendirildiğinde ortalama sıcaklıkların
dersliklerde %36, anasınıflarında ise %18’inin bu aralığın dışında kaldığı görülmüştür. Aralık dışında
kalan değerler incelendiğinde çoğunluğu dersliklerde düşük sıcaklıkların oluşturduğu (%22’ye karşı
%14), anasınıflarında ise eşit bir dağılım oluşmuş olduğu (her iki durum için de %9) görülmüştür.
Dolayısıyla, derslikler için sıcaklıklar açısından önemli oranda konfor aralığı dışında kalındığını bunun
da ağırlıkla düşük ortalama sıcaklıklar sebebiyle oluştuğu ve dersliklere nazaran anasınıflarında daha
iyi sıcaklık kontrolü yapılabildiği ana çıkarımı yapılabilir. Bu duruma sebep, neredeyse tüm kış iç
sıcaklıklarının konfor aralığı dışında kalması olarak gösterilebilir çünkü güz ve bahar kampanyalarında
bu durum ile bir kampanya dışında değerlerin sadece %20’sinden daha azında karşılaşılmıştır.
Nispi nem içinse konfor aralığı %35–55 (optimum %50) olarak kabul edilebilir [7]. Genel itibarla, hem
derslik hem de anasınıflarında çoğunlukla konfor aralığının üzerinde nem oranları ile karşılaşıldığı
görülmektedir. Derslikler için bu durum, ortalama değerler esas alındığında %57’sinde, anasınıfları
içinse %64’ünde oluşmuştur. Yüzde 35’ten daha düşük nem oranları ile dersliklerde karşılaşılmazken,
anasınıflarında bu durum düşük bir oranda (%4) görülmüştür. Herhangi bir mekanik havalandırma
yapısının bulunmadığı ve doğal havalandırma yapıldığı düşünülürse, İzmir havasının nemli olması
sebebiyle böyle bir durumun oluştuğu savı kurulabilir.
Tablo 4. Dersliklerde Konfor Aralığı Dışında Bulunan Ölçümlerin Oranları (%)

Okul–1

Okul–2

Okul–3

Kış
Bahar
Sonbahar
Kış
Bahar
Sonbahar
Kış
Bahar
Sonbahar

T
78
11
11
33
78
0
83
17
17

RH
44
11
67
100
22
67
83
83
67

IŞ
100
67
67
100
100
100
100
33
100

CO 2
78
67
67
83
78
67
83
83
17
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1762 _______

Işık Şiddeti
Işık şiddeti açısından, sıcaklık ve nispi nem gibi açık bir konfor aralığı tanımlamak pek de mümkün
değildir, çünkü gerekli ışık, yapılan faaliyet ile ilgili olup kişiden kişiye epey farklılık gösterebilmektedir.
Okullarda genelde yapılan faaliyet olan okuma için Illuminating Engineering Society of North America
[8] tarafından harflerin büyüklüğüne veya kontrast seviyesine göre tavsiye edilen ışık şiddeti değerleri
200 ilâ 2000 lux arasındadır. Bu projede ölçülen değerlere bakıldığında dersliklerde genelde yetersiz,
anasınıflarında ise belirtilen aralıkta ışık şiddeti seviyeleri ölçüldüğü görülmektedir. Dersliklerde
ölçülen değerlerin hiçbiri 2000 lux düzeyini aşmazken %86’sı 200 düzeyinin altında kalmıştır. Her üç
okuldaki kış ölçümlerinin tamamı <200 iken güz ve bahar dönemlerinde bu oran %33 ilâ %67 arasında
değişkenlik göstermiştir. Bu duruma sebep olarak yetersiz pencere yüzey alanı gösterilemez; hatta
çoğu zaman güneşli bir yerleşim yeri olan İzmir’de bina-içi sıcaklıkları artırması ve pencereye yakın
yerleşmiş sıralardaki çocukları rahatsız etmesi sebebiyle her üç okulda da perde kullanımı
görülmüştür. Öyle ki, sınıfları günboyu güneş alan Okul-3’teki örnekleme yapılan sınıfta siyah renkli
stor perde kullanılmaktaydı. Diğer iki okuldaki dersliklerde de kumaş perdeler bulunuyordu. Güneş
ışınlarından sıcaklık sebebiyle duyulan rahatsızlık sonucu perdelerin kapatılması sonucu yetersiz
ışıklandırma sonucu ile karşılaşıldığı görüşünü oluşturmuş bulunmaktayız. Sıcaklıkta olduğu gibi,
anasınıflarında ışık kontrolü dersliklere göre daha iyi düzeydedir. Yine >2000 lux seviyesinde ölçüm
bulunmazken, <200 seviyesindeki ölçümlerin oranı %48 düzeyinde kalmıştır. Yani, ışık şiddeti, olması
gereken aralığın içinde dersliklerde sadece %14 oranında ölçülürken bu oran anasınıflarında %52
düzeyinde olmuştur. Sonuç olarak, perde tipi seçiminde bütün halinde açılıp-kapatılan stor veya
kumaş perdeler yerine açıklık oranı tüm pencere yüzeyinde homojen bir şekilde ve yataylara göre
daha iyi ayarlanabilen dikey jaluzi tipi perdelerin tercih edilmesi konfor şartlarının sağlanmasında etkili
olacaktır.
Karbon Dioksit
Ölçmüş olduğumuz son konfor değişkeni, CO 2 , aslında bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Bir iç
ortamdaki CO 2 derişimi oradaki kişi başına havalandırmanın yeterli olup olmadığının bir ölçütü olarak
düşünülmektedir. Ortamda bulunan insanların nefesleriyle iç havaya verdikleri CO 2 , eğer
havalandırma yetersiz ise 1000 ppm düzeyini aşmaktadır. Bina-içi CO 2 derişimlerindeki, dış havaya
göre, her 1000 ppm düzeyinde artış ile okula devamsızlıkta %10-20 düzeyinde artış arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir [9]. Sınıflarda derişimlerin 4000 ppm
düzeylerine kadar yükselebildiği belirtilmiştir [10]. Bu projede ölçülen CO 2 derişimlerine göre
anasınıflarındaki kişi başı havalandırma genellikle yeterli (CO 2 <1000 ppm) iken dersliklerde bunun
tersi bir durum söz konusu olduğu görülmektedir. Dersliklerde, dokuz ölçüm kampanyasının sekizinde
ortalama derişim >1000 ppm olmuştur. Yetersiz havalandırma, anasınıflarında ise sadece dört
dönemde oluşmuştur. Ölçümler içinde >1000 ppm olanların oranı dikkate alındığında dersliklerde bu
durumla %70 oranında karşılaşılırken anasınıflarında bu oranın %55 olduğu görülmüştür. Tablo 4’te
görüldüğü üzere her üç okulda en yüksek konfor dışı oranlar kış mevsiminde görülürken en düşükler
güz döneminde kaydedilmiştir. Bu durumda ölçüm yapılan dönemler içinde havalandırmanın en
yetersiz olduğu dönem kış mevsimidir. Bu, doğal havalandırma sebebiyle beklencek bir durum olup
soğuk hava nedeniyle pencerelerin az veya hiç açılmamasına işaret etmektedir. Bahar mevsimi
oranlarının güze göre yüksek olması ise her iki dönemde de pencereler devamlı surette açık
olduğundan beklenen bir durum olmayıp güneş ışınlarından korunmak amacıyla baharda perdelerin
kapalı tutularak havalandırmanın engellenmesi ve sıcak geçen günlerde hava hareketinin görece
azlığı nedeniyle doğal havalandırmanın etkin biçimde gerçekleşmemiş olması ile açıklanabilir. Üç okul
içinde Okul-3’te örnekleme yapılan sınıfta klima bulunmaktadır ve ölçümlerin yapıldığı Mayıs ayında
kullanılmıştır. Nitekim, 1000 ppm düzeyi kış mevsimindeki oranla aynı seviyede aşılmış, havalandırma
yetersiz kalmıştır.
Bina-İçi Hava Kalitesi İle İlgili Semptom ve Hastalıkların Yaygınlıkları
Hava kirliliği, genel olarak dış mekânla ilişkilendirilse de, aslında, iç mekânları da yakından ilgilendiren
ciddi bir problemdir. İnsanların zamanlarının çoğunu bina-içi ortamlarda geçirdikleri yapılan
çalışmalarla belirlenmiştir; dolayısıyla, bina-içi hava kalitesinin düşük olması birçok sağlık problemini
beraberinde getirebilmektedir. Ülkemizde, Sofuoğlu ve arkadaşlarının [11] yaptığı çalışma,
katılımcıların günde zamanlarının ortalama %79’unu iç mekânlarda geçirdiğini ortaya koymuştur. Üst
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solunum yolu rahatsızlıkları, baş ağrısı, hafıza ve konsantrasyon problemleri, astım ve alerjik
enfeksiyonlar düşük bina-içi hava kalitesi ile ilişkilendirilebilecek sağlık sorunlarının başında
gelmektedir. Anket uygulaması yoluyla çocukların semptomları ve hastalıkları ile ilgili bilgiler toplanmış
ve sonuçları bir önceki TESKON – İç Hava Kalitesi Sempozyumunda sunulmuştu [12]; dolayısıyla,
burada çok kısa olarak bahsedilecektir.
Uygulama sonucunda, öğrencilerde astım ve alerjinin en sık rastlanan sağlık problemleri olduğu
belirlenmiştir. Bunun yanısıra, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sınıfları çok sıcak ve havasız
buldukları ve son 4 hafta içerisinde okulda en çok gözlemlediklerinin “kötü koku” olduğu sırasıyla %53
ve %80 oranlarında belirtilmiştir. Diğer taraftan, çocuklar üzerinde bina-içi hava kalitesi nedeniyle
oluşabilecek genel semptomların son 4 hafta içinde büyük çoğunlukla gözlemlenmediği ama bu
durumun öğretmenler için geçerli olmadığı saptanmıştır. Literatürde yer alan çalışmalarla bu sonuçlar
karşılaştırılacak olursa, egzema gibi bazı semptomların literatür değerlerine yakın olduğu fakat bu
durumun sinüzit için geçerli olmadığı görülmüştür. Bina-içi hava kalitesi ile ilgili olabileceği düşünülen
sağlık semptomları arasından ise sinüs tıkanıklığı ve göğüs sıkışmasının literatür değerleri ile
örtüştüğü belirlenmiştir.

SONUÇ
Bu çalışma, İzmir’de seçilen üç ilköğretim okulunda bina-içi çevresel kaliteyi ve öğrencilerin
semptomatik durumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bina-içi çevresel kalite ölçümleri çerçevesinde
bina-içi hava kalitesi ve çevresel konfor değişkenlerinin seviyeleri ölçülmüştür. Ölçülen bina-içi hava
kirleticileri arasında CO, O 3 , boyut ayırımlı partikül madde, partiküllerde elementler, partikül ve gaz
fazlarında yarı-uçucu organik bileşikler ve UOB’ler yer almıştır. Örnekleme, okulların açık bulunduğu
üç mevsimi (sonbahar, kış, ilkbahar) kapsayacak şekilde planlanmış, ancak bu planlama farklı
kirleticiler için şartlar çerçevesinde farklı düzeylerde gerçekleşmiştir. Okul içinde öğrencilerin vakitlerini
geçirdikleri üç ana mikroçevrede (derslik, anasınıfı, açık hava oyun bahçesi) örnekleme ve ölçümler
yapılmıştır.
Uçucu organik bileşiklerin derslik ve anasınıflarında farklı profil gösterdikleri ve bunların dış havadan
da farklı olduğu görülmüştür. Örneklemesi yapılan uçucu organik bileşiklerden formaldehit, benzen,
naftalin, toluen ve 1,3-diklorobenzenin yüksek bina-içi derişimlere ulaşabildiği görülmüş, ve formaldehit
ve benzenin birincil düzeyde, naftalin ve toluenin de ikincil düzeyde önemli sağlık riski yaratabileceği
değerlendirilmiştir. Yarı-uçucu organik bileşiklerden poliklorlu bifeniller ve polibromlu difenil eterler
grubu kirleticilerin bina-içi havada bulundukları ve içeride kaynakları olabilceği görülürken, sentetik
koku bileşiklerinin bir derslikte yapılan çalışma ile okul binalarında hem gaz hem de partikül fazda
bulunabildikleri ve gaz fazda önemli düzeyde derişimlere eriştikleri belirlenmiştir. Bu düzeyler, birincil
maruziyet yolu olan deriden emilime ilaveten, ikincil yol olarak ev ile birlikte okulda maruziyetin önemli
olabileceği yolundadır. İnorganik gazlardan ozon için, bulgular iç hava ozon derişimlerinin, dış hava
ozonu ile ilintili olduğunu ve hassas insanlarda sağlık etkisi yaratma sınırının altında kaldığı
yönündedir. Karbon monoksit ise neredeyse tüm ölçümlerde ya tespit sınırı olan 1 ppm’in altında ya
da oldukça düşük derişimlerde bulunmuştur. Partikül madde için elde edilen dane sayısı – boyut
dağılımları, kütle – boyut dağılımları, bina-içi hava ve dış hava derişimi bulguları, partikül madde
kaynağının dış hava olduğu ancak çocukların hareketliliği sebebiyle bina-içi mikroçevrelerde
derişimlerin dış hava derişimlerinin üzerine çıkabildiğini göstermiştir. Boyut ayırımlı kütlesel PM
derişimleri göstermektedir ki, ince partiküllerin (PM 2,5 ) çoğunluğu ultra ince partiküllerdir (PM 1 ) ve ultra
ince partiküller ince partiküllere göre sayıca 2-5 kat daha yüksek derişimlerde bulunmaktadırlar.
Partikül maddede Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn elementleri tespit edilmiş olup kütle-boyut
dağılımlarının ultra ince boyutlarında görülen zirveler, hem ağırlıklı yerküre kaynaklı hem de ağırlıklı
insan aktiviteleri kaynaklı elementler için ultra ince fraksiyonun önemli olduğunu göstermiştir. Bu
fraksiyon, solunum sisteminde derinlere kadar nüfuz eden partiküllerden oluştuğuna göre tespit edilen
elementlerin hesaplandığında maruziyet dozları yüksek olmasa bile önem arz ettikleri çıkarımı
yapılabilir. Anket uygulaması sonucunda, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sınıfları çok sıcak ve
havasız buldukları ve en çok “kötü koku”dan rahatsız oldukları belirlenmiştir. Diğer taraftan, çocuklar
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üzerinde bina-içi hava kalitesi nedeniyle oluşabilecek genel semptomların büyük çoğunlukla
gözlemlenmediği ama bu durumun öğretmenler için geçerli olmadığı saptanmıştır.
Pratik Öneriler
Bu çalıma sırasındaki gözlemlerimize istinaden, bina-içi çevresel kalite ile ilgili bazı konularda, Milli
Eğitim Bakanlığı’ndan başlayarak üst düzey yöneticiler, yöneticiler ve öğretmenlerimiz nezdinde,
çocuk ve öğretmen sağlığını korumak üzere, bilinç oluşturulması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın
uygulayıcısı olduğu ve Türk Toraks Derneği’nin liderliğinde çok sayıda kurum ve kuruluşun içinde yer
aldığı GARD – T.C. Kronik Hava Yolu Hastalıkları (Astım-KOAH) Ulusal Kontrol Programı’nın bu
konuları da içeren faaliyetleri [13-14] bulunmaktadır. Bilinç oluşturulması gerektiğini düşündüğümüz
konuları şöyle sıralayabiliriz:














Anasınıflarında uçucu ve yarı-uçucu organik madde emisyonu yapabilecek polivinil yer döşemesi
gibi malzemelerin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Emisyonu yüksek yapı ve döşeme malzemelerinin,
dekoratif malzemelerin, kırtasiye malzemelerinin anasınıflarında ve sınıflarda kullanılmaması
gerekmektedir.
Literatürde yayınlanmış çalışmalara göre duvardan duvara halı yer döşemesi çeşitli açılardan risk
oluşturmaktadır. Bunlardan birisi, bu projenin kapsamı içinde yer almayan ancak büyük önem
taşıyan biyolojik ajanlardır. Halının altında kalan yüzey soğuk olduğunda, arada su buharı
yoğunlaşması olmakta ve mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam oluşturmaktadır. Ayrıca,
halı tüyleri arasında toz akarı gibi mikroorganizmalar uygun yaşam ortamı bulmaktadırlar. Toz
parçacıkları açısından da bir depo görevi gören halılar eğer temiz tutulmazlarsa birer kirletici
kaynağı haline gelmektedirler. Bir diğer unsur da, eğer halı yere yapıştılırsa, kullanılan
yapıştırıcıdan çeşitli uçucu organik bileşikler, ki bazıları toksik ve/veya kanserojenik olabilirler,
bina-içi havaya salıverilmektedirler.
Okullarda boya-badana işleri tatilde çocuklar okulda değilken yapılmaktadır. Buna ek olarak, su
bazlı boyaların kullanıldığından emin olunmalıdır. Özellikle, yerden 1.5 metre yüksekliğe kadar
yapılan ikinci bir kat duvar boyası genelde solvent bazlı boya ile yapılmaktadır. Bununla birlikte,
ısıtma sistemi (kalorifer) radyatörleri de bu boya ile boyanabilmektedir. Isıtma sistemi
çalıştırıldığında çok yüksek emisyon oluşmakta, ortaya çıkan koku dayanılması zor seviyelere
ulaşmaktadır. Kokunun bu seviyelere ulaşması, toksik ve kanserojenik etkileri olabilecek uçucu
organik bileşiklerin yüksek emisyonla bina-içi havaya salıverildiğine işarettir. Bu durumda önemli
derecede uçucu organik bileşik maruziyeti oluştuğu var sayılabilir. Boyama için su bazlı boya
tercih edilmesi ve ısıtma sisteminin okul tatilde iken 3 – 7 gün çalıştırılarak emisyonun büyük
kısmının gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
Eğer binada yemek pişirilmesi söz konusu ise gerek yakılan yakıtın yanması sırasında gerekse
kızartma gibi yemek pişirme işlemleri sırasında önemli düzeylerde uçucu organik bileşikler ve
partikül madde havaya salıverildiğinden mutfak ile binanın kalanı arasında direk irtibatının
olmaması ve oluşan buharların direk dışarıya atılması gerekmektedir.
Özellikle dış havanın soğuk olduğu mevsimlerde öğretmen veya öğrencilerin pencereleri açmaları
gerekmeden havalandırma gerçekleşebilmesi için tedbirlerin alınması gerekmektedir; çünkü
sadece kapı-pencereye dayalı doğal havalandırma olan binalarda bunlar açılmadığı zaman
havalandırma yetersiz düzeylere inmektedir ve içeride kaynağı olan tüm kirleticilerin birikimi ile
sonuçlanıp derişimleri artmaktadır. Bu çalışmada ölçülen CO 2 derişimleri dersliklerde yetersiz
havanlandırmaya işaret etmektedir.
Ancak, ağırlıklı kaynağı dış hava olan kirleticiler açısından, bina-içi havanın dış havadan tecrit
edilmesi bir korunma yöntemi olarak da uygulanabilir. Bu kirleticiler arasında en yaygın olanları
trafik emisyonları (egsoz gazları), partikül madde ve ozon olarak isimlendirilebilir. Yüksek
yoğunluklu yerleşim olan trafiği kalabalık kentsel alanlarda yer alan binalarda, yaz aylarında dış
havada oluşan ozon derişimlerinin zirve yaptığı saatlerde; trafiğin yoğun olduğu dolayısıyla egsoz
emisyonlarından çeşitli kirletici (uçucu organik bileşikler, PM, NO x , PAH vs.) derişimlerinin arttığı
saatlerde; havada tozun yoğun olduğu günlerde – periyotlarda (örneğin, kışın sıcaklık terselmesi
saatlerinde) bu yolun izlenmesi içeride bu kirleticilerden korunma sağlayacaktır.
Temizlik – özellikle elektrik süpürgesi ile yapılan temizlik – sırasında, bina-içi havanın kalkan
tozdan korunması amacıyla iyi havalandırılması gerekmektedir. Bu konuda bilinç oluşturulması
gerekmektedir. Tozu filtre yerine suda yakalayan elektrik süpürgelerinin insan sağlığının
korunması için teşvik edilmesi faydalı olacaktır.
İç Hava Kalitesi Sempozyumu
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Katkı maddeleri içeren temizlik ürünleri yerine daha doğal olanların tercih edilmesi insanların
birçok sentetik kimyasal maddeye maruz kalmalarını engelleyecektir. Bu ürünlerde kullanılan
katkı maddeleri arasında ciddi sağlık etkileri yaratabilecek olanlar bulunmaktadır. Ayrıca, bazı
kimyasal maddeler bina-içi havada kimyasal tepkimelerde yer almakta ve ikincil (ara ve son ürün)
kirleticilerin oluşumuna meydan vermektedir. Ek olarak, klorak (çamaşır suyu) içeren temizlik
ürünleri kullanımı sırasında ve sonrasında, içeriğinde bulunan klorun çeşitli organik maddeler ile
tepkimeye girmesi sonucu ara, yan ve son ürün başka kimyasallar oluşabilmektedir. Dolayısıyla,
dezenfeksiyon amaçlı kullanım kaçınılmaz olduğunda seyreltik kullanılmaları sorunu en aza
indirgeyecektir. Yine, kokulu - katkı maddeli temizlik ürünleri yerine arap sabunu gibi basit ve
daha doğal maddelerin temizlik için tercih edilmesi çocukların bir çok birincil ve ikincil kirleticiye
bu yolla maruziyetini en aza indirgeyecektir.
Kalabalık binalarda insanların hareketliliği sonucu yerlere çökelmiş olan toz tanecikleri
havalanarak tekrar uçuşan toz haline gelmektedir. Okullarda, bu durum çocukların koşuşturmaları
sebebiyle çok daha yüksek bir düzeyde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, temizlik faaliyetlerinin
yerden toz kalkmasını en aza indirecek şekilde yapılması oldukça önem taşımaktadır. Birincil bir
kirletici olan PM aynı zamanda bünyesinde depolanan yarı-uçucu oranik bileşikler ve iz
elementler gibi kirleticileri ciğerlere taşıyan bir taşıttır. Yatay yüzeylerde çökelmiş halde iken ise
depolanan bu kirleticilerin birer kaynağı haline gelmektedir. Sonuç olarak, temizlik yöntemi ve
sıklığı çocukların ve öğretmenlerin sağlığının korunması açısından oldukça önem arz etmektedir.

KAYNAKLAR
[1] MENDELL, M.J., HEATH., G.A., 2005. “Do Indoor Pollutants and Thermal Conditions in schools
Influence Student Performance? A Critical Review of the Literature”, Indoor Air, 15, 27–52.
[2] SOFUOĞLU, S.C. vd., “İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalitenin Değerlendirilmesi,”
105Y263 nolu araştırma projesi sonuç raporu, TÜBİTAK, 2010.
[3] SOFUOGLU, SC., ASLAN, G., INAL, F., SOFUOGLU, A., 2010. “An assessment of indoor air
concentrations and health risks of volatile organic compounds in three primary schools”
International Journal of Hygiene and Environmental Health, basımda (doi: 10.1007/s11356-0100378-z).
[4] JAWARD, F M, FARRAR, N J, HARNER, T, vd. 2004. Passive air sampling of PCBs, PBDEs, and
organochlorine pesticides across Europe. Environmental Science and Technology, 38, 34–41.
[5] JAWARD, F M, Zhang, G, Nam, J J, vd. 2005. Passive air sampling of polychlorinated biphenyls,
organochlorine compounds, and polybrominated diphenyl ethers across Asia. Environmental
Science and Technology, 39, 8638–8645.
[6] SOFUOGLU, A., KIYMET, N., KAVCAR, P., SOFUOGLU, SC., 2010. “Polycyclic and Nitro Musks
in Indoor Air: a Primary School Classroom and a Women's Sport Center” Indoor Air, 20, 515-522.
[7] MOSCHANDREAS, D.J. and SOFUOGLU, S.C., 2004. "The Indoor Environmental Index and Its
Relationship with Symptoms of Office Building Occupants,” Journal of Air and Waste Management
Association, 54, 1440-1451.
[8] IESNA, Illuminating Engineering Society of North America. “Lighting Handbook” Rea,

M.S., ed., New York, NY. 2000.
[9] SHENDELL, D.G., PRİLL, R., FİSK, W.J., APTE, M.G., BLAKE, D., FAULKNER, D., 2004.
“Associations between classroom CO 2 concentrations and student attendance in Washington and
Idaho” Indoor Air, 14, 333-341.
[10] CLEMENTS-CROOME, D.J., AWBİ, H.B., BAKO´-BİRO´, ZS., KOCHHAR, N., WİLLİAMS, M.,
2008. “Ventilation rates in schools” Building and Environment, 43, 362–367.
[11] SOFUOĞLU, S.C., BAYTAK, D., BAYRAM, A., vd., 2008. “İzmir-Aliağa'da Hava Kirleticilerine
Maruziyet ve Bundan Kaynaklanan Sağlık Riskleri”, 3.Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolu
Sempozyumu, 22-24 Ekim 2008, Antakya, sf. 686-698.
[12] TURAN, D., KOCAHAKİMOĞLU, C., KAVCAR, P., SOFUOĞLU, S.C., 2009. “İlköğretim
Okullarında Bina-İçi Hava Kalitesi ile İlgili Sağlık Semptomlarının Yaygınlığı”, İç Hava Kalitesi
Sempozyumu, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 6-9 Mayıs 2009, İzmir, sf. 707-714.
[13] http://www.saglik.gov.tr/GARD
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1766 _______

[14] TC SAĞLIK BAKANLIĞI, 2010. “Türkiye’nin Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Sorunlarına Sağlık
Açısından Yaklaşım,” Sağlık Bakanlığı Yayın No: 811, Ankara.

ÖZGEÇMİŞ
Sait C. SOFUOĞLU
DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’den mezun oldu. İTÜ Çevre Mühendisliği
Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak iki yıl çalıştı. Öğrenimine ABD’de devam edip yüksek lisans ve
doktorasını Illinois Institute of Technology’den aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği
ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği bölümlerinde Yardımcı Doçent ünvanı ile
çalışan SC Sofuoğlu, halen İYTE’de Doçent ünvanı ile öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bina-içi
hava kirliliği, hava kirliliği, ve maruziyet ve risk değerlendirmesi konularında araştırmalar yapmakta ve
bu konularda dersler vermektedir.
Aysun SOFUOĞLU
İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’den mezun oldu. Yüksek lisans derecesini
University of Wisconsin at Madison Çevre Mühendisliği Bölümünden, doktora derecesini Illinois
Institute of Technology Çevre Mühendisliği Bölümün’den aldı. 2000 yılında, İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü’nde başladığı öğretim üyeliği görevine, aynı kurumda Doçent
ünvanı ile devam etmektedir. Hava kirliliği ve bina-içi hava kirliliği konularında araştırmalar yapmakta
olan Aysun Sofuoğlu kalıcı organik kirleticilerin taşınımı, kuru birikim, ve hava kirliliğinin malzemeler
üzerinde etkileri konularında çalışmaktadır.

İç Hava Kalitesi Sempozyumu

TESKON 2011 İÇ HAVA KALİTESİ SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN İÇ ORTAM
BİYOAEROSOL ARAŞTIRMASI

ESRA TATLI
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FERHAT KARACA
FATİH ÜNİVERSİTESİ
ZEYNEP AYDIN
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FAHRİ AKBAŞ
FATİH ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1769 _______

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN İÇ ORTAM BİYOAEROSOL
ARAŞTIRMASI
Esra TATLI
Ferhat KARACA
Zeynep AYDIN
Fahri AKBAŞ

ÖZET
Bu çalışmanın amacı insanların zamanlarının birçoğunu geçirdikleri alışveriş merkezlerinde
biyoaerosol örneklemesi yaparak patojen bakteri konsantrasyonlarının araştırılması ve kalıcı etkisinin
azaltılmasında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda İstanbul'da bulunan ve
ülkemizdeki en büyük alış veriş merkezleri arasında sayılan iki ayrı alışveriş merkezlerinin her bir
katında bakteri konsantrasyonunu belirlemek için hafta içi ve hafta sonu günlerinde biyoaerosol
örneklemeleri yapılmıştır. Örnekleme sürecinde toplanan biyoaerosol numuneleri Polimeraz Zincirleme
Tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR) yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş, patojen bakteri
tür ve miktarları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ulusal ve uluslar arası standartlar açısından
tartışılmış ve bu bakterilerin insan sağlığına olan etkileri standartlara göre değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: İç ortam hava kalitesi, Alışveriş Merkezleri, Bakteri, PCR.

ABSTRACT
The purpose of the study is to investigate the concentrations of pathogenic bacteria by sampling
bioaerosol at two different shopping centers in Istanbul and to determine what measures should be
taken to reduce the effect of permanently. In this context, to determine the concentration of bacteria
samples each floor of two different shopping centers in Istanbul were done. Bioaerosol samples were
evaluated using Polymerase Chain Reaction (PCR) method, type and amount of pathogenic bacteria
were determined. The findings are discussed in terms of national and international standards and are
evaluated according to the standards of these bacteria and their effects on human health.
Key Words: Indoor Air Quality, Shopping Centers, Bacteria, PCR

1. GİRİŞ
İnsanlar zamanlarının birçoğunu ofis, alışveriş merkezleri gibi kapalı mekânlarda geçirmektedirler.
Maruz kaldıkları kirlilik konsantrasyonu düşünüldüğünde soludukları hava düşündürür derecedir.
Bakteri türleri toksik etkileri açısından son derece önemlidir. Havada çeşitli partiküllere tutunarak asılı
kalan mikroorganizmalar hem iç ortamda hem de dış ortamda bulunmaktadır. İç ortamda bulunan
kişiler ve bina yapısından kaynaklı olarak mikrobiyolojik çeşitlilik gözlenmektedir (Pessi ve Ark., 2000).
Biyoaerosoller patojenik olabilirler veya solunum yoluyla alerjik etkiye sahip olabilirler (Kalogerakis ve
Ark, 2005). Pseudomonas aeruginosa (PSA) insan ve hayvanlarda hastalığa neden olan yaygın
bakteridir. Bu bakterinin varlığı fırsatçı patojen simgesidir. Kolonilerin akciğer gibi kritik vücut
organlarında, böbrek ve idrar yollarında ortaya çıkması durumunda ölümlerle karşılaşılabilir (Balcht ve
İç Hava Kalitesi Sempozyumu
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Ark., 2004). Micrococcus luteus bakterisi ise kapalı ortam havasında bulunmaktadır. Bazı çalışmalar
Micrococcus luteus bakterisinin iç ortamlarda yüksek sayıda bulunduğunu göstermektedir (Pastuszka
ve Ark., 2000).

2. METOD & MATERYAL
Deneylerde Kullanılan Cihazlar
®
Biyolojik Hava Örnekleyicisi; HRTECH model FSC- IV
®
Otoklav; Nuve , model OT 012
İnkübatör; Incu Cell® model 55
Koloni Sayım Cihazı; Comecta SA®
PCR; VWR®
Jel Elektroforez

Örnekleme
İstanbul’da iki ayrı alışveriş merkezlerinin iç ortamında hafta içi ve hafta sonu her bir katında
örnekleme yapılmıştır. Yaklaşık olarak 60 biyoaerosol örneği alınmıştır. Biyoaerosol örneklemesinde
NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) Method–0800 ‘Bioaerosol Sampling
(Indoor Air) kullanılmıştır. Metodda önerilen örnekleyici yerine bu örnekleyicinin eşdeğeri olan FSC-IV
model biyolojik hava örnekleyicisi cihazı kullanılmıştır. Bu cihaz iki kısımda tasarlanmıştır. Baş kısmı
kaide ve benzin pompası olmak üzere jet deliklerinden oluşan kısım, diğer kısmı denetleyici ve pil
kısmını içerir. Cihaz yüksek kaliteli aliminyumdan oluşmuştur. Bu metodla mikrobiyolojik canlıların
tespiti mümkündür. Bakteri türlerinin tespitinde toz halinde bulunan Triptic Soy Agar kullanılmıştır.
Hazırlama şartlarına göre besiyerleri laboratuarda hazırlanarak otoklavda sterilizasyonu sağlandıktan
sonra petri kaplarına konulmuştur.

Şekil 1. Biyolojik Hava Örnekleyici (HRTECH®)
İç ortam havası 4 dakika süre ile agar üzerine alınmıştır. Numuneler 37ºC’ de inkübatörde 24 saat
bekletilmiştir. Koloni sayıcı ile petri kapları üzerindeki bakteri kolonileri sayılmıştır. Belirlenen bakteri
türleri için primerleri alınarak her bir örneğe PCR işlemi uygulanmştır.
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Tablo 1. Bakterilerin PCR Için Kullanılan Nükleotid Primerleri.
Primer

Primer
Sıcaklık
Uzunluğu
(oC)

Diziler
Forward: 5-TCTCGATCGCCGTAGAGATACGGT-3

24

MLU

PCR
ürününün
uzunluğu (bp)
150 Bp

57 °C
Reverse: 5-ATGGAACGAGGGTTGCGCTCG-3

21

Forward: 5-ACGTCCTACGGGAGAAAGCAGGG-3

23

PSA

155 Bp
250 Bp
56 °C

Reverse: 5-TCTTCACACACGCGGCATGGC-3
94°C,

2 dk

ilk denatürasyon

94°C,

30 s

denatürasyon

62°C,

30 s

annealing

72°C,

2.5 dk

uzatma

72°C,

5 dk

son uzatma

21

255 Bp

x 30 döngü

PCR döngüsünde DNA zincirinin yüksek sıcaklıkta birbirinden ayrılmasından sonra (denatürasyon),
oligonükleotidler hedef DNA’ya bağlanır (annealing) ve zincirin yeni çift zincirli DNA oluşturacak
şekilde uzaması (extension) aşamalarından meydana gelmektedir. PCR işlemine başlamadan önce
eppendorf tüplerine karışımı hazırlanır. Bunun için 2,5 μl Primer, 2,5 μl buffer, 2 μl dNTPs, 0,2 μl Tag,
1,5 μl MgCl 2 karışım hazırlanmıştır. Daha sonra %1’lik agaroz jel elektroforezinde yürütülmüştür.

3.SONUÇ
Bu çalışmada Pseudomonas aeruginosa ve Micrococcus luteus gibi 2 bakteri primerleri ile
çalışılmıştır. İki ayrı alışveriş merkezlerinin her bir katında alınan örnekleme sonuçlarına göre
bakterilerin bulunduğu katlar ve noktaları Tablo 2 ve 3’te gösterilmektedir.
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Tablo 2. Alışveriş Merkezi_A’da Bulunan Bakteri Konsantrasyonları ve Türleri
Alışveriş Merkezi_A

Bulunduğu Kat

HAFTA İÇİ (Çarşamba)
Bioaerosol
BAKTERİ
(cfu/mL)

1.Kat 1. Nokta

12

Psa
+

1.Kat 2. Nokta

34

+

2.Kat 1. Nokta

32

2.Kat 2. Nokta

12

Yemek Katı 1. Nokta

8

Yemek Katı 2. Nokta

40

Yemek Katı 3. Nokta

36

Yemek Katı 4. Nokta

38

3.Kat 1. Nokta

52

3.Kat 2. Nokta

22

HAFTA SONU (Pazar)
Bioaerosol
BAKTERİ
(cfu/mL)

+

Psa
+

Mlu

14

+

4

+

+

-

74

-

-

-

-

32

-

-

-

-

10

-

-

-

22

-

-

+

+

10
14

+

+

+

+

10

+

+

10
Psa: Pseudomonas aeruginosa, Mlu: Micrococcus luteus , + Var, - Yok

-

-

-

Mlu

+

Tablo 3. Alışveriş Merkezi_B’de bulunan bakteri konsantrasyonları ve türleri
Alışveriş Merkezi_B

Bulunduğu Kat

HAFTA İÇİ (Çarşamba)
Bioaerosol
BAKTERİ
(cfu/mL)
Psa

HAFTA SONU (Pazar)
Bioaerosol
BAKTERİ
(cfu/mL)
Psa

Mlu

+

202

-

-

106

-

-

238

+

+

-

-

38

-

-

252

+

+

-

-

150

+

+

+

60

+

+

24

+

+

-

-

322

-

-

156

-

-

320

+

+

Yemek Katı 1. Nokta

120

-

-

296

+

+

Yemek Katı 2. Nokta

112

-

-

340

+

+

Yemek Katı 3. Nokta

94

-

-

378

+

+

Yemek Katı 4. Nokta

52

Psa: Pseudomonas aeruginosa, Mlu: Micrococcus luteus , + Var, - Yok

-

1.Kat 1. Nokta

28

1.Kat 2. Nokta

102

1.Kat 3. Nokta

244

2.Kat 1. Nokta

168

2.Kat 2. Nokta

222

2.Kat 3. Nokta

194

3.Kat 1. Nokta

208

3.Kat 2. Nokta

38

3.Kat 3. Nokta

152

3.Kat 4. Nokta

+

+

Mlu

254

Örnekler hafta içi ve hafta sonu günlerinde Alışveriş merkezlerinin her bir katında, en az iki noktada
olmak üzere toplanmıştır. Toplanan bakteri örnekleri inkübatörde geliştirildikten sonra koloni sayım
İç Hava Kalitesi Sempozyumu
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cihazında sayılmıştır. Alışveriş Merkezlerinin her bir katında yapılan örnekleme sonuçlarına göre
bakteri kolonileri hava şartlarına göre belirli bölgelerinde gözlenmiştir.
Alışveriş Merkezi_A sonuçlarına göre her bir katın her bir noktasında bakteri kolonileri 8-74 cfu/ml
arasında değişiklik göstermektedir. Alışveriş Merkezi_B sonuçlarına göre ise koloni yoğunluğu 24-378
cfu/ml arasında değişmektedir. İç ortamdaki biyoaerosollerin kaynakları hem iç hem de dış ortamda
bulunabilmektedir.
Alışveriş merkezi_A’da 1. katın her bir noktasında bakteri gözlenmiş ve bu koloniler Pseudomonas
aeruginosa ve Miccrococcus luteus bakterilerini içermektedir. 2. Katta bakteri kolonileri gözlenmiş
ancak seçilen bakteriler bu katta bulunmamaktadır. Yemek katında ise seçilen ilk üç noktada seçilen
bakteriler bulunmamasına rağmen 4. noktada her iki bakteri grubu da bulunmaktadır. Yemek katının
bu noktasındaki kirliliğin hava kompozisyonunu kolayca değiştirebilen yanma olaylarından kaynaklı
olduğunu açıklayabiliriz. 3. Katın ilk noktasında seçilen bakteri türleri gözlenmiş ancak 2. noktasında
bu bakterilere rastlanmamıştır. Hava şartları sabit değildir ve hava kirliliği kolayca değişebilir.
Alışveriş merkezi B’de 1.katın hafta içi ve hafta sonu günlerinde bakteri kolonileri gelişmiş ancak bazı
noktalarında seçilen bakteriler gözlenmemiştir. Hafta sonu gününde 1 ve 2. noktada seçilen bakteriler
yok iken, 3. noktada bakteriler gözlenmiştir. Hafta içi gününde sadece 2. noktada seçilen bakteri
kolonileri gelişmiştir. Bu durum 1. katın hava şartlarının eşit olmadığını ve kirletici kaynaklarının belirli
bölgelerde gelişebildiğini göstermektedir. Hafta içi gününde yapılan örnekleme sonuçları hafta sonu
yapılan sonuçlara göre değişiklik göstermektedir. Pseudomonas aeruginosa ve Micrococcus luteus
bakterileri hafta sonu gününde daha fazla gözlenmetedir. Bu durum insan popülasyonunun yoğunluğu
ile açıklanabilir. Sabit olmayan hava kompozisyonu kolayca değişmektedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

bp
150-----

Şekil 2. PCR Amplifikasyonu Sonrası Micrococcus Luteus (150 Bp) Bakterisinin 14 Ayrı Noktadaki
Sonucu.
Şekil 2’ye göre, 1.çizgi marker’dır. Örneklerimizin bazıları 2-15 çizgi boyutunda gözlenmektir. PCR
ürünün boyu yaklaşık olarak 150 bp’dir. Bakteri PCR sonucuna göre, alışveriş merkezlerinde toplanan
örneklerden 14’ünün 7’sinde gözlendiği bir şekildir. Hafta içi ve hafta sonu günlerinde seçilen toplam
48 noktadan 19 noktada Micrococcus luteus bakterisi gözlenmektedir.
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10 11 12 13 14 15

bp

250

Şekil 3. PCR Amplifikasyonu Sonrası Pseudomonas Aeruginosa (250 Bp) Bakterisinin 14 Ayrı
Noktadaki Sonucu.
Şekil 3’e göre, 1.çizgi marker’dır. Alışveriş merkezlerinde toplanan örneklerimizin bazıları 2-15 çizgi
boyutunda gözlenmektir. PCR ürünün boyu yaklaşık olarak 250 bp’dir ve Pseudomonas aeruginosa
bakterisinin 14 ayrı noktadaki sonucu gözlenmektedir. Bakteri PCR sonucuna göre, belirli noktalarda
bu bakteri grubuna rastlanırken diğer noktalarda bulunmamaktadır. Toplam yoğunluğa bakıldığı
zaman Pseudomonas aeruginosa bakterisi hafta sonu günlerinde alışveriş merkezlerinin seçilen
noktalarında daha fazla yoğunluk göstermektedir.
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TOPLU TAŞIM ARACI İÇİNDE KARŞILAŞILAN PARTİKÜL
MADDE MARUZİYETİ
Halil ARI

ÖZET
Bu çalışmada, Şanlıurfa şehir merkezinden 20 km uzaklıkta bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey
Kampüsüne yolculuk yapan bir kişinin karşılacabileceği mevsimsel partikül madde (PM) maruziyeti
değerlendirilmiştir. Şanlıurfa-Osmanbey Kampüsü otobüsü içerisinde seyahat anında çeşitli
boyutlardaki PM ölçümleri mevsimsel olarak yapılmıştır. Dış hava PM ölçümleri ile otobüs içi ölçümleri
karşılaştırılması da yapılmıştır. PM konsantrasyon ortalamaları 6.07±9.97 µg/m³ (PM 1 );
366.48±509.73
µg/m³(PM 7 );
494.31±643.07
µg/m³(PM 10 );
130.76±175.54
µg/m³(PM 2.5 );
667.40±833.42 µg/m³(TSP) olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Partikül madde, toplu taşıma, iç hava kirliliği.

ABSTRACT
In this study, exposed to particulate matter (PM) to a person is travelled to Harran University
Osmanbey Campus which is 20 km away from Şanlıurfa city center was evaluated. PM measured
various sizes inside the bus of Şanlıurfa-Osmanbey Campus seasonally. Comparison of Ambient air
PM and inside bus PM measurements as well. The mean concentration of PM 6:07 ± 9.97 µg/m³
(PM 1 ), 130.76 ± 175.54 µg/m³ (PM 2.5 ), 366.48 ± 509.73 µg/m³ (PM 7 ), 494.31 ± 643.07 µg/m³ (PM 10 ),
667.40 ± 833.42 µg/m³ (TSP), respectively.
Key Words: Particulate matter, mass transportation, indoor air pollution.

1. GİRİŞ
Taşıt sürücüleri ve taşıt içerisinde seyahat eden kişiler trafikden ve dış hava kirleticilerinden
kaynaklanan hava kirleticilerine maruz kalmaktadır. Kişiler genelde günde 1–1,5 saat trafikde seyahat
ederler ama trafikden kaynaklanan hava kirliliği seviyesi çok yüksek olduğu için bu maruziyet insan
sağlığına zarar verebilmektedir [1, 2, 3]. Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarda trafikde geçirilen
zamanda karşılaşılan PM 10 (partikül çapı 10 µm’ye eşit ya da küçük çaplı partikül maddeler) ve PM2.5
(partikül çapı 2,5 µm’ye eşit ya da küçük çaplı partikül maddeler) maruziyeti bir günde karşılaşılan
maruziyetin önemli bir kısmını teşkil etmektedir [4, 5]. Sağlık zararları yüzünden bazı çalışmalar kütle
göstergeleri üzerine çok çeşitli yöntemler kullanılarak yapılmıştır [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Trafikden
kaynaklanan hava kirliliği, sabit hava kirliliği ölçüm sonuçlarına göre genellikle zayıf ilişkilendirilirler ve
daha yüksek değerlerdedir [12]. Bu yüzden trafikde seyahat eden kişilerin hava kirliliğine olan
maruziyetinin karekterize edilmesi sabit ölçüm verilerine göre yanlış sonuçlara gidilebilir.
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2.1. PM 10 Ölçümleri
PM ölçümleri, Şanlıurfa-Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü arasında (yaklaşık 20 km) seyahat
eden toplu taşıma aracı içerisinde Aerocet 531 (Met One Instruments) marka cihazla 2010 yılının
Nisan –Mayıs (Bahar-Yaz) ve Kasım – Aralık (Güz-Kış) ayları arasında yapıldı. Ölçümde aracın
camlarının kapalı olup olmadığı da gözlemlendi. Ölçümde kullanılan cihaz 2 dakika aralıklarla partikül
çapı 1 µm, 2.5 µm, 7 µm, 10 µm ve TSP olarak sonuç vermektedir. Tablo 1 de yapılan ölçümlerin özeti
sunulmuştur.
Tablo 1. Yapılan Ölçümlerin Sonuçları
Partikül çapı,
µm
Bahar-Yaz
(n=178)
Güz-Kış
(n=369)
Tüm ölçümler
(n=547)

1

2.5

7

10

TSP

4.2 ± 6,7

133 ± 179

369 ± 469

492 ± 577

639 ± 719

7.0 ± 11.1

130 ± 174

365 ± 529

495 ± 674

681 ± 882

6.1 ± 10.0

131 ± 176

366 ± 510

494 ± 643

667 ± 833

Şanlıurfa Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne ait olan sabit hava kirliliği ölçüm istasyonunda partikül
ölçümü için sadece PM 10 ölçümü yapıldığı için araç içerisinde daha fazla partikül çaplarına göre ölçüm
yapılmasına rağmen bu çalışmada sadece PM 10 ölçümleri karşılaştırma için kullanılmıştır.
Aracın bir seferini yaklaşık 30 dk da tamamlamaktadır. Toplam olarak 49 sefer için ölçüm yapılmıştır.
Sabit hava kirliliği ölçüm istasyonu PM 10 ölçümleri bir saat aralıklarla ölçüm yapıldığı için araç içi
yapıldığı saatdeki değer dikkate alındı. Araç içi ve sabit hava kirliliği ölçüm istasyonu PM 10
ölçümlerinin ortalamalarının özeti Tablo 2 de verilmiştir.
Tablo 2. Araç İçi ve Sabit Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonu PM 10 Ölçümleri Özeti
Parametre
n
Ortalama
Standart Sapma
Minimum
Maksimum

Sabit istasyon
µg/m³
49
112.94
109.86
11.00
651.00

Araç İçi
µg/m³
49
490.70
380.31
86.90
1511.36

2.1.1. Ölçümde Kullanılan Cihazlar
Portatif PM Ölçüm Cihazı; Ölçüm aralığı 0–1 mg/m³, örnekleme zamanı 2 dakika, hassasiyeti: ±%10.
2.2. PM 10 Ölçümlerinin İlişkilendirilmesi
Araç içinde seyahat eden kişinin maruz kaldığı PM 10 konsantrasyonu ile sabit hava kirliliği istasyon
PM 10 ölçüm konsantrasyonları arasında regresyon analizi için aşağıdaki model kullanılmıştır:
PM10araba=a*PM10sabit+b

(1)

Çalışma boyunca her aya ve tüm ölçümlere ait analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. PM 10 Ölçümleri Regresyon Analizi Sonuçları
Ölçüm Tarihi
Ocak
Şubat
Mart

n
15
34
49

R²
0.3900
0.0541
0.1779

a
1.7839
0.9796
1.4600

b
310.88
371.92
325.81

Şekil 1’de tüm yapılan ölçümlerin karşılaştırılması yapılmıştır.

Şekil 1. PM 10 Ölçümlerinin Karşılaştırılması

SONUÇ
Araç içi ve sabit istasyon PM 10 ölçümleri karşılaştırılması mevsimsel olarak incelemesi yapılmıştır.
PM 10 araba içi konsantrasyonlarının sabit istasyon değerlerine göre yüksek çıkması aracın yolcu
indirip bindirirken dış havada bulunan ve özellikle araçlardan kaynaklanan partikülleri bünyesine
almasından kaynaklanmaktadır. Araç içi ölçümünde kullanılan cihaz, önce partikül sayımı yapıp daha
sonra küresel partikül ve bir partikül yoğunluğu kabul ederek kütle konsantrasyonu hesaplanmaktadır.
O yüzden bu cihazla partikül ölçümü daha önce de belirtildiği gibi bir hata söz konusu olmaktadır.
Çeşitli faktörlerin de göz önüne alınması sonucu araç içi PM konsantrasyonunu daha yüksek oranda
açıklama imkanı olabileceği düşünülmektedir.
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İSTANBUL’DA FARKLI BİNA İÇİ ORTAMLARDA PM 2.5 , CO
KONSANTRASYONLARI VE PARTİKÜL SAYISININ
BELİRLENMESİ
Burcu ONAT
Tansu HAKSEVENLER
Ülkü ALVER ŞAHİN

ÖZET
Bu çalışmada Aralık 2009-Mart 2010 döneminde İstanbul’da ev, ofis ve alışveriş merkezi gibi farklı iç
ortamlarda PM2.5 ve CO konsantrasyonları belirlenmiştir. Günlük aktivitelerin partikül boyutuna
etkisini belirleyebilmek amacı ile iç ortamda 0.3–10 µm arasında 5 farklı boyutta partikül sayımı
yapılmıştır. PM2.5 konsantrasyonları mekanların iç ve dış ortamlarında eş zamanlı olarak ölçülmüş, iç
ortamda sıcaklık ve nem parametreleri de ölçümler boyunca kaydedilmiştir. Evlerin konumunun ve
evde yaşayan kişi sayısının kirletici miktarlarını etkilediği görülmüştür. PM2.5 konsantrasyonları
3
3
evlerde 32–57 µg/m , evlerin dış ortamında 67–98 µg/m arasında bulunmuştur. Evde yemek pişirme
gibi aktiviteler sırasında ince partikül sayısının arttığı tespit edilmiştir. PM2.5 konsantrasyonları
alışveriş merkezinde hafta içi 45 µg/m3, hafta sonu 85 µg/m3; ofislerde 22–105 µg/m3 arasında
bulunmuştur. CO konsantrasyonlarının ise tüm ortamlarda 1.6–9.5 ppm arasında değer aldığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İç hava kalitesi, PM2.5, Partikül sayısı, CO, ev, ofis, alışveriş merkezi.

ABSTRACT
In this study, indoor air measurements were done at home, office and shopping mall. CO, PM 2.5 and
particle counting were measured and also recorded temperature and humidity. Particle counting was
done for five different fractions (between 0.3 and 10 µm). Measurements were carried on between
December 2009 and March 2010. The pollutant levels at home was effected by the location and the
daily activities. Indoor and outdoor PM2.5 concentrations were changing between 32 -57 µg/m3, and
67-98 µg/m3, respectively. The fine particle fraction was increased by cooking activities in the kitchen.
In the shopping mall, PM2.5 concentrations were 45 µg/m3 for weekday and 85 µg/m3 for weekend.
The PM2.5 concentration was 22-105 µg/m3 in the Office. The average CO concentrations were 1.69.5 ppm.
Key Words: Indoor air quality, PM2.5, Particle counting, CO, home, office, shopping mall

1. GİRİŞ
İç ortam hava kalitesi son yıllarda kapalı mekânlarda harcanan kişisel zamanların artması nedeniyle
global bir önem taşımaktadır. Dünya Bankası 1992’de iç ortam hava kirliliğini gelişmiş ülkelerdeki en
önemli 4 kritik küresel çevre sorunundan biri olarak belirlemiştir [1]. İç ortam hava kirletici seviyeleri dış
ortamdan etkilenmekle birlikte, iç ortamın sıcaklığına, nemine, iç ortamdaki yapı malzemelerine,
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kullanılan eşyalara, kişilerin hobileri ve bakımları için kullandıkları ürünler ve iç ortamdaki faaliyetlere
göre değişiklik göstermektedir [2]. Özellikle 1980’li yıllarda yapılan çalışmalarla kapalı ortam havasının
yapı ve temizlik malzemeleri, boya maddeleri ve ısınma sonucu ortaya çıkan atıklar nedeni ile insan
sağlığı üzerine olumsuz etkileri fark edilmiştir. 1970’li yıllarda yaşanan enerji krizi sonrası enerji
tasarrufu nedeni ile bina havalandırma ve klima sistemlerinin yarı kapasite ile çalıştırılması kapalı
ortam havasına bağlı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. 1990’lı yıllarda prefabrike
konut yapımının ve sentetik yapı malzemesi kullanımının artması, bilgisayarların yaygınlaşması
sorunu daha da karmaşık hale getirmiştir [3–4] .
İç ortam kirleticilerinden normal ev ve büro aktiviteleri sırasında ortama karışarak insan sağlığı üzerine
olumsuz etki yapan kirleticilerin başında; karbon oksitler, azot oksitler, polisiklik aromatik
hidrokarbonlar, uçucu organik bileşikler, radon, formaldehit, sigara dumanı, havadan kaynaklanan
alerjenler, patojenler, mineral lifler, polimerler, tüketici eşyalarından oluşan toksik emisyonlar
gelmektedir [4–6]. Bazı kirleticiler için dış ortam kaynaklarının iç ortamdaki konsantrasyon seviyelerine
katkısı önemli olabilir. Bu durum özellikle binanın şehirdeki konumuyla ilgilidir. Endüstriyel bölgelere
veya trafiğin yoğun olduğu caddelere yakın binalarda iç ortamdaki kirleticiler için dış ortam önemli bir
kaynaktır. İç ortam kirleticilerine dış ortam kirleticilerinin katkısının belirlenmesinde kullanılan faktörler;
iç ortamda kullanılan havalandırma türü (doğal veya dolaylı), havalandırma hızı (saatteki hava
değişimi) ve sorun olan kirleticilerin yapısıdır [7–8]
Bu çalışmada, İstanbul’da insanların gün içinde vakitlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri alışveriş
merkezi, ofis ve ev gibi bina içi ortamlarda maruz kaldıkları PM ve CO konsantrasyonları belirlenmiş
ve aynı ortamlarda 0,3 – 10 µm arasındaki partiküllerin 5 farklı boyutta sayımı yapılmıştır. Çalışma
kapsamında 2 ofis, 3 ev ve 1 alışveriş merkezinde (AVM) PM 2.5 ve CO ölçümleri ve partikül sayımı
yapılmıştır.

2. YÖNTEM
2.1.Ölçüm Yapılan Noktalar
Bu çalışmada evde yapılan ölçümler İstanbul’da Fatih ilçesinde 3 farklı evde yürütülmüştür. Ev 1
olarak tanımlanan ölçüm noktası çok yoğun araç trafiği olan Akdeniz Caddesine 50 metre uzaklıktadır.
Bina yaşı 30, kat sayısı 6’dır. Ölçümler 1.katta yapılmış olup zeminden 6 m yüksekliktedir. Evin toplam
2
alanı 65 m ’dir (2 oda ve 1 salon, mutfak ve salon beraber) ve evin dışa bakan 2 cephesi boydan boya
pencere ile çevrilidir. Evde 2 kişi yaşamakta olup yaşam saatleri akşam 19.00 – 07.00 arasındadır.
Evin havalandırması pencerelerin açılması ile yapılmaktadır. Ev 2 olarak tanımlanan ölçüm noktası
bölgede yoğun trafik yapısına sahip Fevzipaşa Caddesine 30 metre uzaklıktadır. Evin yaşı 20, kat
sayısı 3’tür. Ölçümler 3.katta yapılmıştır. Evin toplam alanı 180 m2’dir. Ölçüm yapılan oturma odası 50
m2, mutfak 8 m2’dir. Evin dışa bakan 2 cephesi bulunmaktadır. Evde yaşayan kişi sayısı 5 olup evin
içinde 24 saat boyunca aktivite devam etmektedir. Ev 3 olarak tanımlanan ölçüm noktası yine
Fevzipaşa Caddesine 50 metre uzaklıktadır. Evin yaşı 10’dur ve ev zemin katta yer almaktadır. Evin
toplam alanı 80 m2’dir. Salon 20 m2, mutfak 6 m2’dir. Evin bir tarafı dış cepheye bakmaktadır. Salon ve
mutfak birbirinden bağımsızdır ancak mutfak kapısı olamadığından yarı açık mutfak olarak ifade
edilebilir. Evde yaşayan kişi sayısı 1’dir. Evlerin iç ortamında yapılan aktiviteler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Evlerde İç Ortamda Yapılan Aktivitelerin Tanımı
Ölçüm Süresi
Boyunca
Yemek
Pişirme Sıklığı
2 kez

Isınma ve
Ocakta
Kullanılan
Yakıt Çeşidi
Doğalgaz

Evcil
Hayvan

-

Ölçüm Süresi
Boyunca Ev
Temizleme
Sıklığı
1

5

-

3

6 kez

Doğalgaz

Var

1

-

1

4 kez

Doğalgaz

Yok

Çalışma
Bölgesi

Evde
Yaşayan
Kişi Sayısı

Sigara
İçen Kişi
Sayısı

Ev1/Fatih

2

Ev2/Fatih
Ev3/Fatih

Yok
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Ölçüm yapılan ofisler İstanbul Kemerburgaz semtinde yer alan bir gazlaştırma tesisinin ofis
bölümünde gerçekleştirilmiştir. Ofislerin bulunduğu bina yeni inşa edilmiş bir yapı olup ana yola 100
metre uzaklıktadır. Bina 3 katlı olup zeminden yüksekliği 14 metredir. Binanın dört cephesi de açıktır.
Satış ve pazarlama odası olarak isimlendirilen ofis bürosu binanın 2.katında yer almaktadır. Toplam
alanı 25 m2 olup ısınma amaçlı doğalgaz, soğutma ve havalandırma amaçlı klima sistemi
kullanılmaktadır. Ofiste toplam 6 kişi bulunmaktadır. Oda içerisinde sigara içilmemektedir. Ayrıca ofis
içinde herhangi bir ofis gereci (fotokopi, faks cihazı) bulunmamaktadır. Muhasebe odası olarak
isimlendirilen diğer ölçüm noktası da 2. katta yer almaktadır. Toplam alanı 50 m2’dir. Ofisin ısınma ve
havalandırma sistemleri diğer ofis ile aynıdır. Ofis içinde 4 kişi bulunmaktadır. Sigara içilmeyen ofis
içerisinde 1 adet fotokopi cihazı, 2 adet yazıcı ve 1 adet faks cihazı bulunmaktadır.
Ölçümlerin yapıldığı diğer bir ortam olan AVM, İstanbul Fatih ilçesinde bulunmaktadır ve bölgenin en
yoğun trafiğine sahip Vatan Caddesi üzerinde yer almaktadır. 2 yıllık bir yapı olan AVM, 4 katlıdır.
Bina yüksekliği 20 metre olup toplam alanı 1400 m2’dir. Bölge insanı tarafından yoğun bir şekilde
tercih edilen alış veriş merkezini saatlik olarak ortalama 300 kişi ziyaret etmekte olup içeride çalışan
kişiler ile birlikte iç mekanda bulunan kişi sayısı yaklaşık 600 kişiyi bulmaktadır. AVM’nin ısınma ve
havalandırması klima ile yapılmaktadır.
2.2.Ölçüm Yöntemi
PM2.5 ölçümleri iç ve dış ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. İç ortamda ayrıca CO,
sıcaklık, nem parametreleri ölçülmüş ve partikül sayımı yapılmıştır. Evlerdeki ölçümler Ev 2’de mutfak
ve salon olarak 2 noktada, Ev-1 ve Ev-3’te açık mutfak olmasından dolayı odanın orta noktasında
yapılmıştır. Ev 3’teki mutfak ve salon tam olarak beraber değil, mutfak kapısı açık olup bir bölmeyle
birbirinden ayrı durumdadır. AVM’de ölçümler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, AVM’nin giriş
katında yapılmıştır. Tüm ölçümler yerden yaklaşık 1.5 m yükseklikte yapılmıştır. İç ortam PM 2.5
konsantrasyonlarını belirlemek için portatif ve anlık ölçüm yapabilen pDR-1200 (personal DataRAM)
kullanılmıştır. Dış ortam PM 2.5 konsantrasyonlarını belirlemek için ise MIE Dataram PM ölçüm cihazı
kullanılmıştır. Her iki cihazda ışık saçılımı metoduna göre çalışmaktadır. pDR-1200 ve MIE Dataram
PM ölçüm cihazlarının ölçüm hassasiyetinin belirlenebilmesi için gravimetrik ölçüm yapan bir cihaz ile
(Partisol FRM Air Sampler, Model 2000, Thermo) karşılaştırması yapılmıştır. İki metod arasındaki
korelasyon (r) MIE için 0.98, pDR için 0.99 olarak bulunmuştur. Partikül sayımları için yine portatif ve
anlık ölçüm yapabilen Handheld 3016 model partikül sayıcı kullanılmıştır. Bu cihaz ile aynı zamanda
ortamın sıcaklık ve nem değerleri de ölçülmüştür. CO ölçümleri için Elektrokimyasal sensör metoduna
göre çalışan Langan T15 N CO ölçüm cihazı kullanılmıştır. Cihazın ölçüm aralığı 0-200 ppm, ölçüm
hassasiyeti ise 0.1 ppm’dir.

SONUÇ
Evler, Ofisler ve AVM’de kaydedilen PM2.5 ve CO seviyeleri Tablo 2’de verilmiştir. Genel olarak
PM2.5 ölçüm sonuçlarına bakıldığında farklı iç ortamlarda kirletici seviyelerinin birbirinden çok farklı
olmadığı gözlenmiştir (Tablo 2). Dış ortamda yapılan ölçümlerde tespit edilen PM2.5 seviyeleri iç
ortamdan daha yüksek bulunmuştur. Ölçüm yapılan evlerin trafiğin yoğun olduğu caddelere yakın
olması, AVM’nin dış ortamında bir açık otopark bulunması ve ofislerin bir gazlaştırma tesisinin yanında
olması, dış ortam PM2.5 seviyelerinin yüksek olmasının sebebi olarak düşünülmektedir. Ev–1 ile
karşılaştırıldığında Ev-3’te PM2.5 seviyesi daha düşük tespit edilmiştir. Ev-3’te mutfak Ev-1’deki gibi
tam açık mutfak değildir ve Ev-3’te yaşayan kişi sayısı daha azdır. En yüksek PM2.5 konsantrasyonu
Ev-2’de mutfakta ölçülmüştür. Ev-2’de yaşayan kişi sayısının ve aktivitenin daha fazla olması ve Ev2’nin dış ortamında PM2.5 seviyesinin yüksek olması gibi faktörlerin Ev-2’de daha yüksek gözlenen
PM2.5 seviyelerine etkisi olduğu söylenebilir. En yüksek ortalama PM2.5 seviyesi AVM’de tespit
edilmiştir (65 µg/m3). Ofis-1 ve Ofis-2’de PM2.5 seviyelerinin çok farklı olmadığı, ancak çalışan kişi
sayısı az olmasına rağmen fotokopi makinesi, faks ve yazıcıların bulunduğu Ofis-2’de ortalama PM2.5
konsantrasyonunun daha yüksek olduğu görülmüştür (55 µg/m3).
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Tablo 2. Farklı İç ve Dış Ortamlar İçin PM 2.5 Ölçüm Sonuçları
Konum

Ölçüm
Noktaları

Ev-1

Salon
(Açık mutfak)
Salon
Mutfak
Salon
(Açık mutfak)

Ev-2
Ev-3
AVM
Hafta içi
Hafta sonu
Ofis-1
Ofis-2

Giriş katı
SatışPazarlama
Ofisi
Muhasebe
Ofisi

PM2.5 (µg/m3)
Ortalama (min-maks.)
İç Ortam
Dış Ortam
48 (4-180)
67 (26-295)

İç Ortam
1.7 (0.1-6.8)

42 (8-116)
57 (19-170)
32 (12-77)

98 (61-136)

2.3 (1.4-6.2)
2.7 (1.3-19.7)
1.6 (0.8-10.0)

45 (2-86)
85 (64-104)
48 (15-120)

104 (91-123)
146 (127-194)
67 (17-144)

-

CO (ppm)

2.7 (0.8-11.2)
9.5 (5.0-13.8)

55 (14-320)

73 (15-232)

-

Tablo 3. Farklı İç Ortamlar İçin Partikül Sayım Sonuçları
Konum

Ölçüm
Noktaları

Ev-1

Salon
(Açık mutfak)
Salon
Mutfak
Salon
(Açık mutfak)

Ev-2
Ev-3
AVM
Hafta içi
Hafta sonu
Ofis-1
Ofis-2

Giriş katı
SatışPazarlama
Ofisi
Muhasebe
Ofisi

İç Ortam Partikül Sayım Ölçümleri (partikül sayısı/1000cm3)
0,3 µm
0,5 µm
1 µm
3 µm
5 µm
10 µm
232584
23237
4690
693
198
62
47137
99725
31079

3091
7435
2310

252
856
454

31
120
80

7
33
36

3
12
16

69968
168898
100676

4341
13213
19713

333
1695
7472

25
235
1323

8
80
403

5
36
124

164992

14723

2590

394

105

35

CO ölçümleri sadece iç ortamlarda yapılmıştır. Ofislerin bulunduğu bina Kemerburgaz’da bulunan bir
Tehlikeli atık gazlaştırma tesisinin yönetim binasıdır. Ölçüm sonuçlarına bakıldığında en yüksek CO
konsantrasyonu ofiste kaydedilmiştir. Ev-2’de CO konsantrasyonu mutfakta 2.7 ppm, salonda 2.3 ppm
olarak ölçülmüştür. Ev-1 ve Ev-3’te ölçülen CO seviyeleri sırasıyla 1.7 ppm ve 1.6 ppm’dir. AVM’de ise
2.7 ppm olarak ölçülmüştür. Yapılan diğer çalışmalara bakıldığında iç ortam CO ve PM2.5
seviyelerinin ortamlara göre farklı değerler aldığı görülmüştür. Hong Kong’ta AVM, kütüphane, spor
merkezi ve otopark gibi halka açık yerlerde yapılan ölçümlerde CO seviyesinin 0.5-9 ppm, PM10’nun
20-1600 µg/m3 arasında [9], diğer bir çalışmada PM 2.5 değerleri kırsal alanda bulunan evlerde 173.03
µg/m3, yol kenarında bulunan evlerde 137.93 µg/m3 ve kentsel alandaki evlerde 135.55 µg/m3 olarak
tespit edilmiştir[10]. Hong Kong’da evlerde yapılan diğer bir çalışmada PM 2.5 konsantrasyon ölçümleri
sonbahar ve kış aylarında yapılmış, PM 2.5 konsantrasyonları iç ortamda 45 µg/m3, dış ortamda 47
µg/m3 bulunmuştur [11]. Bunun dışında yapılan çalışmalarda bulunan değerler bu çalışmada bulunan
değerler ile benzerlik göstermektedir [12-15].
Tablo 3’te partikül sayım sonuçları verilmiştir. Ev-2’de yapılan partikül sayım sonuçlarına göre
mutfakta tespit edilen ince partikül sayısının (<1µm) salondakinin yaklaşık 2 katı olduğu görülmüştür.
Ev-1 de partikül sayısı her boyutta Ev-3’e göre daha yüksek bulunmuştur. AVM’de kişi sayısı ve
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yoğunluğun fazla olduğu hafta sonunda özellikle ince partikül sayısının hafta içi yapılan ölçümlere göre
yaklaşık 3 kat fazla olduğu görülmektedir. Ofislerde ofis cihazlarının bulunduğu Ofis-2’de 0.3 µm
boyutundaki partikül sayısının fazla olduğu tespit edilmiştir. Ölçüm yapılan evler kendi aralarında
kıyaslandığında, tüm fraksiyonlardaki partikül sayımlarının Ev 1 için daha yüksek olduğu, Ev 3 içinse
daha düşük olduğu görünmektedir. Özellikle ince partikül fraksiyonun mutfakta yemek pişirme
faaliyetlerine bağlı olarak arttığı söylenebilir.
Bu çalışmada evlerde yaşamsal faaliyetlere bağlı olarak kirletici konsantrasyonlarının ve partikül
sayısının değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Alış-veriş merkezinde özellikle haftasonları PM 2.5 , CO ve
partikül sayısı değerleri hafta içine göre yüksek çıkmıştır. Ofis ortamında yapılan ölçümlerde
maksimum CO değerlerinin WHO’nun halk sağlığının korunması amacıyla tanımladığı ortam kalitesi
standartları sınır değerinin (10 ppm) üstünde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca PM 2.5 konsantrasyon
değerleri, Ofis-2’de Ofis-1’den yüksek çıkmıştır. Ofis ekipmanlarının özellikle ince partikül
fraksiyonunda ve PM2.5 konsantrasyonunda artışa sebep olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada
tespit edilen bina içi hava kirletici seviyelerinin düşürülmesi için alınabilecek önlemler; trafik yükünün
az olduğu, yağışlı günler gibi dış ortamda hava kalitesinin daha iyi olduğu durumlarda evlerde doğal
havalandırmanın yapılması, bina içinde klima gibi partikül maddeyi tutan filtreli sistemlerin kullanılması
ve yemek yaparken kullanılan hava emici sistemlerin verimli kullanılması (uygun hava emiş hızında
çalıştırılması, filtrelerin periyodik olarak değiştirilmesi) olarak sıralanabilir.
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EDİRNE’DE BİR DOKUMA-KONFEKSİYON İŞLETMESİNDE
İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ–2010
Ufuk BERBEROĞLU
Deniz MOTÖR

ÖZET
İç ortam hava kalitesi konutların yanı sıra, günlük yaşamın önemli bir bölümünün geçirildiği ve daha
fazla efor harcanan işyeri ortamında da, çalışanların sağlığını etkileyen önemli bir çevresel
parametredir. Bu bakımdan işletmelerde iç ortam hava kalitesinin ölçülerek değerlendirilmesi, sağlığın
korunması ve üretim kapasitesinin artırılmasına önemli katkı yapabilecek bir uygulamadır.
Çalışmamızda, Edirne’de bulunan bir dokuma-konfeksiyon işletmesinde, iç ortam hava kalitesinin
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma
kesitseldir. İşletmenin üretim sürecinde yer alan kapalı ortamlarında, hava kalitesi ile ilişkili olan
sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit (CO 2 ), karbon monoksit (CO), hidrojen sülfür (H 2 S) gibi
parametreler ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Ölçümlerde Testo 635–2, Telaire 7001 ve GasAlertMicro
5 aygıtları kullanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı dokuma-konfeksiyon işletmesinin iplikhane, kumaş
hazırlama, yıkama, boya-terbiye bölümlerinde sıcaklık yüksektir (Dünya Sağlık Örgütü-DSÖ ve Uluslar
arası Çalışma Örgütü-ILO kriterlerine göre). Dokuma bölümünde nem oranı, torna, yıkama ve kumaş
hazırlama bölümlerinde CO 2 düzeyi yüksek bulunmuştur. İşletmenin bazı bölümlerinde iç ortam hava
kalitesinin DSÖ ve ILO kriterlerine göre iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu durumda ilgili yerlerde
havalandırma sistemlerinin geliştirilmesi, hem çalışanla sağlığının korunmasına hem de üretim
performansının artırılmasına katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dokuma-konfeksiyon, İç ortam hava kalitesi, Çalışan sağlığı

ABSTRACT
Indoor air quality is an important environmental parameter for homes, as well as for work environment
which important part of daily life is passed, and more effort spent on workplace environment that
affecting workers' health. In this regard, evaluation of enterprises measured indoor air quality, health
protection and is an application that can contribute significantly to increase production capacity. In our
study our goal is a textile-apparel companies indoor air quality assessment and to develop
recommendations for improving indoor air quality in Edirne. This is a cross sectional study. Commonly
used parameters in the assessment of air quality at indoor environments in the enterprise at the
production processes are temperature, relative humidity, carbon dioxide (CO 2 ), carbon monoxide
(CO), hydrogen sulfide (H 2 S) and this parameters measured and evaluated. Testo 635-2
measurements, Telaire 7001 and GasAlertMicro 5 devices were used. Research on the textile-apparel
company by spinning, fabric preparation, washing, paint-finishing parts of the temperature is high
(World Health Organization-WHO and International Labor Organization-ILO criteria). Weaving in the
humidity, turning, washing and preparing parts of the fabric of CO 2 levels were higher. Indoor air
quality in some parts of the company needs to be improved according to the WHO and the ILO. In this
case, at the related places the development of ventilation systems, and protect the health of
employees as well as contribute to improving production performance.
Key Words: Textile-Garments, Indoor Air Quality, Employee Health
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GİRİŞ VE AMAÇ
Son yıllarda, dış ortam hava kalitesinin sağlığa etkileri yanında, iç ortam havasının etkileri de, giderek
artan ilgi görmektedir. Bunun sonucu olarak, iç ortam hava kalitesi (İHK-Indoor Air Quality-IAQ), daha
ayrıntılı olarak değerlendirilmeye ve sağlık etkileri araştırılmaya başlanmıştır.
İHK, konutların yanı sıra, günlük yaşamın önemli bir bölümünün geçirildiği ve daha fazla efor harcanan
işyeri ortamında da, çalışanların sağlığını etkileyen önemli bir çevresel parametredir. Pek çok
kaynaktan iç ortam havasına yayılan kirleticiler kısa ve uzun dönemde sağlık sorunlarına sebep
olmaktadır (1). Yapılan bir araştırmaya göre bir günlük zamanın yaklaşık % 88’i kapalı yapılarda
geçmektedir (2).
Günümüzde, zamanının çoğunu kapalı alanlarda geçirmekte olan toplumların daha fazla olması, iç
ortam hava kalitesinin önemi daha da artırmaktadır. Kapalı alanlarda yeterli havalandırma
sağlanmadığında, havada bazı kirletici parametreler birikmektedir. Environmental Protection Agency
(EPA) tarafından yapılan çalışmalarda insanların kapalı alanlarda açık alanlara oranla 2-5 kat daha
çok zararlı bileşiklere sunuk kaldığı gösterilmiştir. Sağlığı olumsuz yönde etkileyen bu kirleticiler;
yanma ile oluşan dumanlar, karbon monoksit, sigara dumanı, formaldehit, radon, asbest, kurşun ve
diğer bazı uçucu organik moleküllerdir. Bu kirleticilerin oranı, ortamda yapılan işlerin türüne ve
havalandırma durumuna göre değişmektedir (3). Ülkemizde 2009 yılı nüfusunun (72 milyon), % 75.5’i
kentlerde yaşamaktadır. Kentte yaşayan insanlar ise zamanlarının yaklaşık % 90’ını kapalı ortamlarda
geçirmektedir. Konutlarında 8–10 saatini geçiren insanlar, taşıtlar ile işyerlerine ulaşmakta ve 8–10
saatlerini de işyerlerinde geçirdikten sonra tekrar taşıtlar ile konutlarına dönmektedir (4). Dünya Sağlık
Örgütü de (DSÖ), çeşitli dönemlerde yayımladığı raporlarında, günümüz insanının zamanının % 90’ını
kapalı ortamlarda, bunun % 70’ini genelde iş, geri kalan % 20’sini de ev içi ortamında geçirdiğini
bildirmektedir (5).
İHK’nin sağlığı ve verimliliği etkilemesi, yeterince önemsenmemektedir. Çünkü, İHK’nin etkileri
genellikle uzun sürede ortaya çıkmakta ve özellikle sağlığa etkileri kısa dönemde oluşmamaktadır.
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)’nin 62–1989 ve
2001 standardında, kabul edilebilir iç hava kalitesi; " İçinde, bilinen kirleticilerin, yetkili kuruluşlar
tarafından belirlenmiş zararlı konsantrasyonlar seviyelerinde bulunmadığı ve bu hava içinde bulunan
insanların % 80 veya daha üzerindeki oranın havanın kalitesiyle ilgili herhangi bir memnuniyetsizlik
hissetmediği havadır” olarak açıklanmaktadır (6).
İç ortam havasında biyolojik ve kimyasal kirleticiler bulunabilmektedir. Bu kirleticilerin görülme oranı;
yapının özelliklerine, yapımında kullanılan malzemeye, ısıtma sistemine, havalandırma durumuna,
içinde yapılan işe (konut, işyeri, fabrika vb. olması), içinde yaşayan kişilerin davranış biçimlerine
(sigara içme gibi) bağlıdır. Kapalı ortam hava kirliliği yapının iç koşullarına bağlı olabileceği gibi; dış
koşulların etkisi ile de oluşabilir (7,8).
İHK insan sağlığı açısından büyük önem taşır. İHK için iyi diyebilmemizin koşulu; sıcaklığın 19–23°C
arasında, bağıl (göreceli) nem oranının % 40–60 ve hava akım hızının 0.1 m/sn olması gerekir (9).
İHK’ni etkileyen kimi parametrelere ilişkin özellikler, aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
1. Sıcaklık ve Bağıl Nem: Sıcaklık ve bağıl nem, öncelikli olarak bir konfor değişkeni olmakla
birlikte iç ortam havasının bireyler üzerine yaptığı etki ile ilişkili bir parametredir. Sıcaklık (T)
ne çok düşük, ne de çok yüksek derecelerde olmalıdır. Yaz şartlarında iç hava sıcaklığı daha
çok dış sıcaklığa göre seçilmesine rağmen, kış aylarında iç ortam tasarım sıcaklığı ortamın
kullanım amacı ve tipine göre belirlenmektedir. Örneğin merkezi ısıtma tesisat projelerinde,
konutlarda oturma odası için iç hava sıcaklığı 220C ve banyolar için 260C alınmaktadır.
Normalin üzerindeki nemli ve sıcak hava, sıkıntı veren havadır. Düşük nemde ise burun ve
ağızda kuruluk olur ve vücut hızla su kaybettiğinden, sık sık su içme ihtiyacı hisseder. İç
ortamın nemi, genelde bağıl nem (BN) ile ifade edilir. İç ortam sıcaklığı değişik ortamlar için
15-260C ve iç ortam bağıl nemi ise %30 ile %70 arasında önerilmektedir (10).
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2. Karbondioksit (CO 2 ): CO 2 , İHK’ni etkileyen önemli bir hava kirleticisidir. Normalde atmosfer
havasının hacimsel olarak % 0,03’ü CO 2 ‘dir. Dış ortam havasında bulunan CO 2 , çevre
özelliklerine göre 330 ile 500 ppm arasındadır. Dolayısıyla iç ortamda CO 2 ’in olmaması
mümkün değildir. Konsantrasyon değeri 35000 ppm’i geçtiğinde, merkezi nefes sinir alıcıları
tetiklenir ve nefes alma noksanlığına sebep olur. Daha yüksek konsantrasyonlarda oksijen
azlığından dolayı merkezi sinir sistemi görevini yapamamaya başlar. İnsanlar nefes alıp
vermeleri ile iç ortama CO 2 verirler. Normal bir iş ile uğraşan bir insan saate 20 litre (0,02 m3)
CO 2 üretir. Bu yüzden iç ortamda havalandırma yapılmazsa insan sayısı artıkça, CO 2 derişimi
artar. 1000 ppm CO 2 konsantrasyonu, iç hava kalitesi için temel kabul edilmektedir. Eğer CO 2
miktarı bu seviyeden düşük ise iç ortamdaki hava, kabul edilebilir iç hava kalitesindedir (11).
3. Karbon monoksit (CO): Karbon monoksit renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olup, yetersiz
yanma sonucu açığa çıkan kimyasal boğucu bir gazdır Bina içindeki karbon monoksitin ana
kaynağı binaların çevresinden içeriye giren eksoz dumanları ve havalandırma sistemi iyi
olmayan ocaklardan yayılan dumanlardır. Endüstriyel alanlarda CO etkilenimi çok sık görülür.
Bunun yanında tarım alanları ve ticari kuruluşlarda da sıklıkla rastlanılır. CO etkileniminin sık
karşılaşıldığı bazı iş kolları şunlardır; İtfaiyeciler, ağır vasıta operatörleri, trafik polisleri, maden
işçileri, mutfak çalışanları ve torna işçileri. Sigara içmeye bağlı olarak az miktarda
oluşmaktadır. EPA ve DSÖ tarafından önerilen değer: 8 saatlik 9 ppm, 1 saatte en fazla
alınabilecek doz ise 25 ppm olarak belirlenmiştir (12).
“Occupational Safety and Health Association" (OSHA) standartlarına göre 50 ppm (8 saat),
"National Institute of Occupational Health and Safety" (NIOHS)’a göre ise; 35 ppm, olumsuz
sağlık etkileri için sınır değerlerdir (13,14).
4. Hidrojen Sülfür (H 2 S): Hidrojen sülfür renksiz, yoğun kötü kokulu bir gaz olup özellikle kirli
suların arıtılması işlemleri sırasında, madencilik ve petrol arıtım işlemleri sırasında organik
maddelerin anaerobik dönüşümü sonucu ortaya çıkan bir gazdır. Ayrıca, endüstriyel işlemler
sırasında yan ürün veya ara ürün olarak oluşur. Kauçuk ve lastiklerin kükürtle sertleştirilmesi,
kömür ve metal madenciliği, deri işlemeciliği, suni ipek imalatı, lağım arıtım işlemleri, maden
suyu üretimi, petrol ve gaz endüstrisi sırasında meydana çıkan bir gazdır. Sınır değerleri,
OSHA Standartlarına göre 20 ppm (üst sınır) ve NIOHS’a 10 ppm’dir.
Dünya’nın birçok ülkesinde, İHK ile ilgili kirleticiler için izin verilebilen maksimum sınırları belirleyen
standartlar mevcuttur. Bu standartlar sürekli güncellenmektedir. Tablo 1’de iç ortam ile ilgili değişik
ülkelerin standartlarında iç hava kalitesi parametrelerine ait sınır değerler verilmiştir (15).
Tablo 1: Farklı Ülkelerde İHK ile İlgili Standartlarda Önerilen Sınır Değerler.

ABD
Almanya
Hong Kong

CO 2 (ppm)
1000
5000
800–1000

Bağıl nem (%)
30–60
30–70
40–70

Sıcaklık (0C)
20–25
20–26
20–25.5

Ülkemizde 2008 yılında çıkarılan ve geçerli olan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliği”ne göre geçerli olan standartlar, dış ortam havası için uygulanmaktadır. Bu standartlar,
yönetmelikte de yazdığı gibi; işyeri iç ortamında uygulanmamaktadır (16).
Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 10.02.2004 tarih ve 25369 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan ‘İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik’in 6. maddesi kapalı ortamların havalandırması ile ilgilidir. Bu madde ile kapalı ortamlarda
gerekli havalandırmayı sağlamak ve havalandırma sistemi çalışmadığı durumda devreye girecek bir
uyarı sistemini kurmak işverenin görevi olarak belirlenmiştir (17). Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından
çıkarılan “Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartları”na dair talimatname ile binalara “yeterli
havalandırma” koşulu getirilmiştir (18).
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Tüm verilen bu bilgiler göstermektedir ki; İşletmelerde İHK’ni etkileyen parametrelerin ölçülerek
değerlendirilmesi, sağlığın korunması ve üretim kapasitesinin artırılmasına önemli katkı yapabilecek
bir uygulamadır.
Çalışmamızda, Edirne’de bulunan bir dokuma-konfeksiyon işletmesinde, iç ortam hava kalitesini
etkileyen kimi parametrelerinin saptanması-değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik öneriler
geliştirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma tanımlayıcı ve kesitseldir. İncelenen dokuma-konfeksiyon işletmesinde, İHK ile ilişkili olan
sıcaklık ve bağıl nemin dışında İHK’ni etkileyen parametrelerden olan karbon dioksit (CO 2 ), karbon
monoksit (CO), hidrojen sülfür (H 2 S) düzeyleri ölçülmüştür. Ölçümler, üretim aşamasında yer alan
bölümlerin ortalarına yakın bir noktada ve ölçüm aygıtları yerden 1,5 metre yükseklikte tutularak
gerçekleştirilmiştir (Eylül 2010). Sıcaklık ve bağıl nem, vardiya süresince değişik zamanlarda toplam 3
kez gerçekleştirilmiş ve ortalaması alınmıştır. İşyeri ortamının sıcaklık ve nem düzeyi Testo 635–2
marka cihaz (-20/+700C ± 0.30C ve 0–100 %BN ± 2 %BN) ile yapılmıştır. CO 2 ise; Telaire 7001 marka
(0–10000 ppm ± 50 ppm) USA kaynaklı aygıt ile saptanmıştır. Öteki gazlar da, GasAlertMicro 5 marka,
Kanada malı olan cihaz ile ölçülmüştür. Daha sonra, toplanan veriler, veri kodlama formuna aktarılmış
ve SPSS–10.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR
Araştırmanın yapıldığı dokuma-konfeksiyon işletmesinin iplikhane, kumaş hazırlama, yıkama, boyaterbiye bölümlerinde sıcaklık yüksektir (DSÖ ve Uluslar arası Çalışma Örgütü-ILO kriterlerine göre).
Dokuma bölümünde nem oranı, torna, yıkama ve kumaş hazırlama bölümlerinde CO 2 düzeyi diğer
bölümlere göre yüksek bulunmuştur. İşletmenin farklı bölümlerinde yapılan ölçüm sonuçları Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2: İşletmede Yapılan İHK Ölçümlerinin Bölümlere Göre Dağılımı.
Bölümler
Torna
İplikhane
Kükürt (İndigo)
Dokuma
Kumaş Hazırlama
Yıkama
Kalite Kontrol
Boya-Terbiye
Kazan

Sıcaklık (0C)
23.0 ± 1.1
29.2 ± 0.8
24.5 ± 0.7
25.2 ± 1.2
30.7 ± 2.2
33.2 ± 1.9
24.3 ± 2.1
33.8 ± 1.6
24.9 ± 1.8

Bağıl nem (%)
31.2 ± 1.8
32.3 ± 2.5
28.1 ± 1.6
74.7 ± 2.2
32.3 ± 1.7
32.5 ± 1.8
34.6 ± 2.3
32.4 ± 3.2
34.8 ± 2.4

CO 2 (ppm)
1026
230
240
240
1074
1132
280
830
870

CO (ppm)
11
6
5
1
2
2
1
2
4

H 2 S (ppm)
4
3
4
2
-

Sıcaklık düzeyi; iplikhane, kumaş hazırlama, yıkama ve boya-terbiye bölümlerinde kabul edilen
standartlara (DSÖ, ILO) göre yüksek bulunmuştur. Yine bağıl nem; dokuma bölümünde kabul edilebilir
sınırın üzerindedir. CO 2 ise; torna, kumaş hazırlama ve yıkama bölümlerinde üst sınır değer olan 1000
ppm’in üzerinde saptanmıştır. Torna bölümünde, CO sınır değeri biraz aşmıştır. İplikhanede ise, H 2 S
saptanmasının nedeni olarak, hemen yakınında bulunan işletmenin arıtma tesisi belirlenmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde İHK, konutların yanı sıra, işyeri ortamında da, sağlığı olumsuz yönde etkileyebilen, önemli
bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkabilmektedir. Ülkemizde bu alanda yapılmış bilimsel araştırmalar
sınırlıdır; konu ile ilgili ayrıntılı yasal düzenlemeler yoktur.
İşletmenin bazı bölümlerinde, iç ortam hava kalitesinin DSÖ ve ILO kriterleri dikkate alındığında,
iyileştirilmeye gereksinimi bulunmaktadır. Sıcaklık, nem ve CO 2 artışı, çalışanların performansını ve
sağlığını olumsuz etkileyebilecek parametrelerdir.
Öncelikle artışın nedenleri araştırılarak, ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda teknik destek alınmalı,
gerekli yapısal ve gereçsel dönüşümler sağlanmalıdır. Yapılan değişiklikler, hem çalışanların
sağlığının olumsuz etkilenmesini önleyecek hem de üretim performansının artırılmasına katkıda
bulunacaktır. Böylece, işyeri ortamı ile sağlık arasındaki etkilenimin, olumsuz yönde olması
engellenmiş olacaktır.
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METAL ENDÜSTRİSİNDE İÇ ORTAM TOZ VE GAZ
KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ
Oktay ÖZKAN
Fatma VARİNLİ
Hande ÇAYIR

ÖZET
Bu çalışmada, tesis içerisindeki iç hava kalitesi, iç hava kalitesini bozan kirleticilerin tespiti ve bu
kirleticilerin iç ortam kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Metal üretimi gerçekleşen tesiste yapılan
ölçümlerle iç ortam havasında bulunan ince toz partikülleri ve iç ortam gaz konsantrasyonları
ölçülmüştür (Azotmonoksit, Karbondioksit, Karbonmonoksit, Kükürtdioksit, Hidroklorik Asit,
PM 10 ,PM 2,5 , TSP). İşçi sağlığı ve güvenliği için yapılan bu ölçümler değerlendirilirken kriter olarak
27.11.1973 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle
Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğü, 26.12.2003 tarihli Resmi
Gazetede Yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik, EH40/2005 Work Place Exposure Limits, OSHA” sınır değerleri baz alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: İç ortam toz ölçümü, İç ortam gaz ölçümü, Metal endüstrisi, OSHA.

ABSTRACT
In this study, industrial indoor air quality, impairing factors determining for indoor air quality and effects
of this factors on health and efficiency have been investigated.In the metal production plant ambiant
fine partical matter and indoor gas concentrations (nitrogen monoxide, carbon monoxide, sulfur
dioxide, hydrocloric acid, PM10,PM2,5, TSP ) have been measured. The measurements performed
within the scope of regulation of working security with chemical materials health and safety, criteria of
this measurements is work places for flammable, explosive, hazardous and harmful material worked
publication with the date of 27.11.1973 official newspaper and EH40/2005 Work Place Exposure
Limits, OSHA limit values.
Key Words: Indoor dust measurement, Metal industry, Indoor gas measurement, OSHA.

1. GİRİŞ
Kapalı iç ortam havasında; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen karbon monoksit, kükürt dioksit,
nitrojen oksitler, formaldehit, sigara dumanı, radon, asbest, kurşun, uçucu organik moleküller, çeşitli
mikroorganizma ve alerjenler gibi biyolojik, fiziksel ve kimyasal zararlı etkenlerin görülmesi ‘kapalı
ortam hava kirliliği’ olarak tanımlanır. İç ortam havasındaki bu kirleticilerin görülme oranı; yapının
özelliklerine, yapımında kullanılan malzemeye, ısıtma sistemine, havalandırma durumuna, içinde
yapılan işe (konut, işyeri, fabrika vb. olması), içinde yaşayan kişilerin davranış biçimlerine (sigara içme
gibi) bağlıdır [1, 2]. Kapalı ortam hava kirliliği yapının iç koşullarına bağlı olabileceği gibi; dış koşulların
etkisi ile de oluşabilir [1]. Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri dikkate alındığında,
partikül madde (PM) atmosferik kirleticiler içerisinde önemli bir yere sahiptir [3]
İç Hava Kalitesi Sempozyumu
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Partiküllerin bir alt grubu olan toz tanelerinin boyutları 0.10–300 µm arasında değişmektedir. Bu
aralıktaki partiküllerin yalnızca 60 µm olanları solunumla alınmaktadır. Sağlık açısından en önemli olan
partikül boyutları ise; 0.5–5 µm arasında değişen ve ince tozlar adı verilen tozlardır [5].
İç ortam hava kalitesi, insanların zamanlarının önemli bir bölümünü kapalı alanlarda geçirmeleri
nedeniyle önem arz etmektedir [3, 4]. Kapalı ortamlarda havaya yayılan kirleticilere maruz kalan
insanlarda çeşitli sağlık sorunları görülmektedir. Bu nedenle iç ortam havasında bulunan partikül ve
diğer kirletici kaynakları incelemek önemli bir konu haline gelmiştir [5]. Partikül maddelerin solunum
sistemi ve akciğerlerdeki hareketleri ve etkileri, aerodinamik karakteristiklerine (çap veya büyüklük,
şekil, yoğunluk vb.) bağlıdır. Partiküllerin solunum sisteminin çeşitli bölgelerindeki birikimi,
büyüklüklerine (çapa) bağlıdır. Burun delikleri, çok ince partiküllerin yanında oldukça büyük toz
partiküllerinin de burun kısmından (pharynx) girmelerine izin verir. Partiküller daha sonra solunum
sistemi ve akciğerlerde çeşitli mekanizmaların etkisiyle tutulurlar.
Bu çalışmada, tesis içerisindeki iç hava kalitesi, iç hava kalitesini bozan kirleticiler ve etkileri
araştırılmıştır. Ölçümler 2010 yılı Ekim ayı içerisinde yapılmıştır. Toz ölçümleri 5 farklı ünitede 138
noktada yapılmış olup, gaz ölçümleri ise 11 farklı ünitede gerçekleştirilmiştir. Metal üretimi gerçekleşen
tesiste yapılan ölçümlerle iç ortam havasında bulunan ince toz partiküllerin konsantrasyonları, iç ortam
gaz konsantrasyonları ölçülmüştür (Azotmonoksit, Karbonmonoksit, Karbondioksit, Kükürtdioksit,
Hidroklorikasit, PM 10 ,PM 2,5 , TSP). Bulunan toz ölçüm sonuçları OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) sınır değerleri ile karşılaştırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
Havada asılı partikül madde konsantrasyonunun ölçülmesinde, 10 µm ve daha küçük boyutlardaki
partiküllerin tespit edilebilmesi nedeniyle en çok kullanılan yöntemler optik yöntemlerdir. Optik
yöntemlerin içinde en yaygın olarak kullanılanı, ışığın saçılması (Light Scattering) yöntemidir. Bu
yöntemde bir pompa ile sabit debide alınan hava örneği, bir ışık demetinden geçirilir. Hava örneği
içindeki partiküller tarafından saçılan ışık, bir foto çoğullayıcı tüp (Photo Multiplier Tube) ve buna bağlı
elektronik düzeneklerle ölçümlenir. Saçılan ışık miktarı partikül miktarı ile orantılı ve hava debisi de
sabit olduğundan, havada asılı partikül madde konsantrasyonu, doğrudan doğruya saçılan ışık
miktarından optik elektronik yöntemle tespit edilmiş olur.
Ortamda gaz ölçümleri DRAGER DLU set ölçüm cihazıyla yapılmıştır. DRAGER DLU set ölçüm cihazı
sisteminin prensibi, kimyasal reaksiyon ve fiziksel absorbsiyona dayanan kuru analiz metodudur. Tüp
içine gaz numunesi emilerek, içindeki kimyasal maddenin ve gazın reaksiyonu sonucu renk değiştiren
bir katmanın oluşması sağlanır. Bu renk değişiminden değeri okunur. Gaz dedektör tüpleri çalışma
ortamındaki zararlı gazların veya buharların çabukça tespitinde ve yine iş sahalarındaki konsantrasyon
dağılımının tespitinde kullanılır.
Söz konusu tesis; zımba teli, çelik tel, profil boru, helezon yay üretimi işletmeciliği yapmaktadır. Tesis
2
2
108.930 m toplam, 45.535 m kapalı alanda üretim gerçekleştirmektedir. Tesisin üretim kapasitesi
yılda 29.787 tondur. Bu tesis içerisinde toz ölçümleri yatak karkas sıkıştırma makinası, tel yay bölümü,
tel yay bölümü stok alanı, barel torba yay bölümü, boru ve profil bölümü olmak üzere ortalama
değerleri alınan 5 farklı ünitede toplam 138 ölçüm gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’te her bir ünitenin ölçüm
sonuçları ortalama olarak verilmiştir. Partikül madde miktarı ölçümlerinde, ölçüm aralığı 0-6000 µg/m3
olan “Dust Monitor Toz Ölçüm Cihazı” kullanılmıştır (Cihazın ölçüm hassasiyeti 0,1 µg/m3’ tür.). Tesis
içerisinde gaz ölçümleri ise, emmedi kaynak makinası, boru profil makinası, velder kaynak makinası,
çerçeve bölümü alın kaynak makinalarının bulunduğu 11 ünitede ölçümler yapılmıştır. Tablo 2 ve 3’te
ölçümler ortalama olarak verilmiştir. Ortam içerisinde gaz ölçümleri ‘‘Drager Dlu’’ set ölçüm cihazı ile
yapılmıştır (Ölçüm tüplerinin standart sapması ± %10’dur). Bu cihaz 2- 60 ppm CO, 1-25 ppm SO 2 , 05000 ppm CO 2 , 2-50 ppm NO ölçüm değerlerine sahiptir. Gaz ölçüm cihazının prensibi, kimyasal
reaksiyon ve fiziksel absorbsiyona dayanan kuru analiz metodudur.
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İç ortamda yapılan gaz ölçümleri sonuçları ‘ppm’ cinsinden verilmiştir. Ölçüm sonuçları tablo halinde
karşılaştırılmalı olarak ilgili standartlara göre yorumlanmıştır. İşçi sağlığı ve güvenliği için yapılan bu
ölçümler değerlendirilirken kriter olarak “27.11.1973 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Parlayıcı,
Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında
Tüzüğü, 26.12.2003 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, EH40/2005 Work Place Exposure Limits, OSHA” sınır
değerleri baz alınmıştır. Ölçümü yapılan gazların ilgili standartlara ve yönetmeliklere göre sınır
değerleri aşağıda Tablo 1. de verilmiştir.
Tablo 1. Ölçümü yapılan gazların ilgili standartlara ve yönetmeliklere göre sınır değerleri

Sıra
No

1
2
3
4
5

Ölçümü Yapılan
Parametreler

NO
CO 2
CO
SO 2
HCl

Parlayıcı,
Patlayıcı, Tehlikeli
Ve Zararlı
Maddelerle
Çalışılan
İşyerlerinde ve
İşlerde Alınacak
Tedbirler
Hakkında Tüzük
(Sınır Değerlerler)

Kimyasal
Maddelerle
Çalışmalarda
Sağlık Ve
Güvenlik
Önlemleri
Hakkında
Yönetmelik
(Sınır Değerler)

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

9000
55
13
7

5000
500
5
5

30
9000
-

25
5000
-

31
9150
35
5,3
-

25
5000
30
2
-

30
9000
55
13
-

25
5000
50
5
-

EH40/2005
Work Place
Exposure
Limits
(Sınır
Değerler)

OSHA
(Sınır
Değerler)

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Ölçülen iç ortam gaz miktarlarının standart değerlerle karşılaştırılması Tablo 2’de yapılmıştır. İç ortam
gaz değerlerinin ölçüm yapılan noktalarda sınır değeri geçmediği tespit edilmiştir.
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Tablo 2. Tesis İçi Gaz Ölçüm Sonuçları
Seri

Ölçümü Yapılan Parametreler

Sınır Değerler
(ppm)

Ölçüm Sonuçları
(ort. ppm)

Çerçeve
Bölümü
Alın
Kaynak

Boru
Profil
Mak.
MTM 70
Uc
Kaynak

Velder
Kaynak
Makines
i

Boru
Profil
Mak.
MTM
50/02
Uc Kay.

Emmedi
Kaynak
Makines
i

Boru
Profil
Mak.
MTM
50/02
Uc Kay.

NO
25(2)
6
CO 2
5000(1,2,3,4)
30
CO
30(3)
1
SO 2
5(3)
<1
NO
25(2)
3
CO 2
5000(1,2,3,4)
26
CO
30(3)
2
SO 2
5(3)
<1
NO
25(2)
9
CO 2
5000(1,2,3,4)
16
CO
30(3)
2
SO 2
5(3)
<1
NO
25(2)
7
(1,2,3,4)
CO 2
5000
13
CO
30(3)
2
SO 2
5(3)
<1
NO
25(2)
6
CO 2
5000(1,2,3,4)
15
CO
30(3)
1
SO 2
5(3)
<1
NO
25(2)
9
CO 2
5000(1,2,3,4)
20
CO
30(3)
2
SO 2
5(3)
<1
Not: Değerlendirmeler Sonucu Sınır Değerleri Aşan Parametreler Kalın Fontla Belirtilmiştir.
- (1) : Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak
Tedbirler Hakkında Tüzüğü
- (2) : Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Sınır
Değerlerine Göre Değerlendirilmiştir.
- (3) : EH40/2005 Work Place Exposure Limits
- (4) : OHSA Sınır Değerleri Baz Alınmıştır.
Ölçülen iç ortam toz miktarlarının standart değerlerle karşılaştırılması Tablo 3’te yapılmıştır. Şekil 1’de
toz ölçümü yapılan ünitelerinin toz ölçüm haritaları verilmiştir. Bu ölçüm sonuçlarına göre, söz konusu
tesiste toz ölçüm sonuçlarının OSHA sınır değerlerinin çok altında olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 3. Tesis içi toz ölçüm sonuçları
ÖLÇÜM
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÜNİTE
Yatay Karkas Sıkıştırma Mak.
Yatay Karkas Sıkıştırma Mak.
Yatay Karkas Sıkıştırma Mak.
Yatay Karkas Sıkıştırma Mak.
Tel Yay Bölümü
Tel Yay Bölümü
Tel Yay Bölümü
Tel Yay Bölümü
Tel Yay Bölümü Stok Alanı
Tel Yay Bölümü Stok Alanı
Tel Yay Bölümü Stok Alanı
Tel Yay Bölümü Stok Alanı
Barel Torba Yay Bölümü
Barel Torba Yay Bölümü
Barel Torba Yay Bölümü
Barel Torba Yay Bölümü
Boru & Profil Bölümü
Boru & Profil Bölümü
Boru & Profil Bölümü
Boru & Profil Bölümü

OSHA sınır değeri
PM10
(5000 µg/m3)
(Ort. µg/m3)
5000
112.4
5000
109.4
5000
120.1
5000
114.3
5000
340.9
5000
560.9
5000
427.3
5000
410.8
5000
130.2
5000
144.0
5000
123.8
5000
120.4
5000
100.2
5000
111.0
5000
120.4
5000
128.2
5000
100.2
5000
129.4
5000
123.2
5000
127.4
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Şekil 1. Toz Ölçüm Haritaları
İşçi sağlığı ve güvenliği açısından iç ortam kirlilik parametrelerinin yol açabileceği olumsuz etkileri
minimize etme açısından tesis içerisinde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Ortamda oksijenin
olmama ihtimali yüksek olduğu için temiz hava beslemeli maskeler kullanılmalıdır. Bu maskelere temiz
hava sağlanma işlemi dalgıçlarda olduğu gibi tüple veya temiz hava pompasından (hava geçiş ayarı
bulunan) sağlanmalıdır. Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar
içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde, işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri
gibi uygun kişisel korunma donanımı verilerek ve iş süresince tank veya depo ağzında bir gözlemci
bulundurulmalıdır. Parlama ve patlama tehlikesi oluşturabilen organik tozun meydana geldiği,
taşındığı, aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde, elektrik motor ve jeneratörleri toz geçirmez-etanş tipten
olmalı veya devamlı olarak temiz hava beslenen yalıtılmış hücrelerde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak,
her işyerinde düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır [6, 7].
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AVRUPA BİRLİĞİNDE GENEL BACA UYGULAMALARI
Jean Jaques ADAM

ÖZET
Bu çalışma Sistem bacalarda “CE” markalamasının ve ilgili TS EN (AB ile uyumlaştırılmış Ulusal
standartlar) standartlarının İnsan ve çevre güvenliği yönüyle önemini ele almaktadır. Bu çalışma bir
baca dizaynını belirleyen metodu, uygulama kriterleri ile eski baca şaftlarının yenilenmesi sırasındaki
astar uygulamalarının temel ilkelerini açıklamaktadır. Ayrıca uygulama sonrası devreye alma bilgilerini
de içerir.
Ancak bu döküman ve bahsi geçen EN 15287–1/2 standartı serbest ve kendini taşıyan bacalar (EN
13084–1) ile “H” sınıfı (yüksek basınç) bacaları kapsamaz.
İlgili standartın 15287–1 bölümü yakma cihazının yanma havasını ortamdan aldığı uygulamaları
kapsarken, 15287–2 yanma havasının dış ortamdan (hermetik sistem) alındığı uygulamaları
kapsamaktadır.
EN standartları amacı doğrultusunda “uygulama” terminolojisi “yapılandırma” manasını da
kapsamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sistem Baca, Baca Montajı, Baca Tasarımı

ABSTRACT
This document is a reference to understand the importance of CE marking and European Standards
for system chimneys in terms of safety for human life and environment. Herewith the fundamentals of
EN 15287 are mentioned which describes the method of specifying the design, installation criteria for
system chimneys, construction of custom built chimneys, and the relining of existing chimneys. It also
gives information on commissioning of chimneys.
However this document nor the European Standard EN 15287 does not apply to freestanding
chimneys covered by EN 13084-1 as well as the chimneys designated H (high positive pressure
chimneys).
The Standard 15287-1 refers to non-room sealed heating appliances where EN 15287-2 refers to
room sealed heating appliances.
For the purpose of this European Standard the term "installation" includes construction.
Key Words: System Chimney, Chimney Install, Chimney Design
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1. GİRİŞ
CEN/TC 166 komitesi bacaların standartlaştırılması programına yaklaşık 15 sene önce başlamıştır.
Çalışmalar yapı malzemeleri (ürünler), testler ve elbette tasarımları, uygulaması ve devreye alınmaları
konularını kapsamaktadır.
Çalışma programının özü itibarıyla ilk öncelikler malzeme (ürün) ve testlere verilmiştir. Dolayısıyla
geçen süre içinde hemen hemen tüm ilgili ürün ve test standartları tamamlanmış, yayınlanmıştır.
Testleri yapılarak güvenliği ilgili test metot ve sonuçlarına göre sertifikalandırılmış bu ürünlerin,
özellikle tasarımları, uygulamaları ve en önemlisi devreye alınmaları hususlarındaki “uygulama
standartları” ülkeden ülkeye farklılık göstermemesi ve kurallar konusunda karışıklık yaratmaması
açısından yardımcı ve yararlı olmaktadır.
Bu standartların farklı ürünler açısından uygulanabilir olması açısından malzeme türü bakımından
bağımsız “Genel Baca Kuralları”nı içeren EN 1443 temel alınmıştır. Hiç kuşkusuz geniş uygulama
alanıyla “Metal Bacalar” için EN 1856–1/2, “toprak ve seramik” için EN 13063–1/2 ve “plastik” bacalar
için EN 14471 referans alınan standartlar arasındadır.

2. BACA UYGULAMASINDA TEMEL KRİTERLER
2.1 Bilgi ve Enformasyon
Güvenli bir baca uygulamasını başarı ile sonuçlandırabilmek için aşağıdaki aşamaları takip etmek ve
uymak önemlidir.
2.1.1 Bilgi ve Enformasyon Kaynak Koşulları
Bilgi ve enformasyon kuralına uygun olarak temin edilmeli ve belgelenmelidir.
Örnek:





Isıtıcı cihaz üretici katalogları ve literatürleri
Baca üreticisi literatürleri ve uygulama talimatları
Proje çizimleri, planları ve/veya saha raporları
Yerel imar yönetmelikleri

Baca boyutlandırması için en tipik kaynak EN 13384 standartına uygun olabilir
2.1.2 Isıtıcı Cihaz Bilgileri
Bu bilgiler ısıtıcı cihaz üreticisinin resmi dokümanlarından temin edilmeli ve ancak mümkün değilse o
zaman EN 13384-1:2002, Annex B varsayılan veriler kullanılabilir. Her hâlükârda bilgi kaynağı
belgelendirilmeli ve baca dizaynına dahil edilmelidir.
2.1.3 Baca Ürün Tanımlaması
Aşağıdaki baca ürün bilgileri sağlanmalıdır:






Sistem baca tanımlaması ve bilgileri veya sipariş baca bileşen tanımlamaları veya yenileme
maksatlı kullanılan astar ürün tanım ve bilgileri
Tasarım yükü veya izin verilen maksimum baca yüksekliği için taşıma modül, fiting veya
destekleri
Ürünlerin kütleleri
Baca üreticisinin montaj/uygulama talimatnamesi veya klavuzu
İlave olarak baca çap hesapları ve raporu (bkz: EN 13384)
Bacalar Semineri
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2.1.4 Bina Yapısı ve Baca Yolu Bilgileri
Baca yolu (güzergahı) kararı için ilgili tüm bina ve taşıyıcı yapı bilgileri detaylı olarak temin edilmelidir.
Eğer baca sistemi binaya taşıttırılacaksa, bina yapı türü ve kullanılan malzemeler itibarıyla yapısal
dayanıklılığa uygun olmalıdır. Her türlü parça ve fitting malzemesi buna dâhil edilmelidir. Bu unsurlar
baca montajından önce kontrol edilmelidir.
2.1.5 Bölge Şartları
Uygulama sahasına ait tüm çevresel ve topografik veriler toplanmalıdır.
2.1.6 Yanma Havası Temini
Yanma havasının iç ortamdan temin edildiği durumlarda cihaz özelliklerine göre belirlenecek yanma
havası giriş aparatının boyut ve konumu gibi özellikleri temin edilmelidir. Yanma havasının dış
ortamdan baca vasıtasıyla temin edildiği durumlarda mutlaka cihaz üretici dökümanları veya EN
13384 standartı referans olarak alınmalıdır.
2.2 Tanımlama
2.2.1 Genel
Baca uygulama planlaması detaylandırılmalı ve belgelenmelidir. Cihaz ve/veya Baca ürünlerinin üretici
enformasyon ve belgeleri bu konuda yeterli olabilir. Bu durumda baca dizaynı üreticinin standart
ürünleri haricinde özel bir parça kullanmadan sistemin tamamlanması gerekir. Gerektiği yerlerde,
ürünlerin modifiye edilmesi, belirli rezervasyon açıklıklarının veya ayarlamalarının yapılma gerekliliği
karşısında mutlaka üretci talimatlarına uyulmalıdır.
NOT: Tamamlanmış bir baca sisteminin mutlaka EN 1443 standartına uygun olarak tanımlanmış
olması gerekir (bkz. Annex C). Tüm baca parçaları kullanım maksadına uygun olarak seçilmiş
olmalıdır. Annex E metal bir baca sisteminin, Annex A ise EN 1443 standartına göre genel bir baca
uygulama tanımlama örneğini göstermektedir. Her baca mutlaka bir baca plakası taşımalıdır (Bkz:
Annex G)
Bütün baca ve baca bağlantıları hem kullanılan ısıtma cihazının özelliklerine hem de bina yapısına
göre uygun performans tanımlamasına sahip olmalıdır.
Baca bağlantısı bacanın kendisinden farklı bir tanımlamaya sahip olabilir. Mesela ısıtıcı cihaz çıkış
şartlarına göre pozitif basınç uygunluğu gerekebilir.
Baca ve/veya bağlantı mutlaka ihtiyaç duyulan şartlara uygunluk bakımından en azından eşit veya
daha üst bir performans sınıfı tanımlamasına sahip olmalıdır. Bu uygunluk sekansı aşağıdaki gibidir:







T600 > T450 > T400 > T300 > T250 > T200 > T160 > T140 > T120 > T100 > T080;
H > P > N;
Wx > Dx;
D3 > D2 > D1;
W3 > W2 > W1;
G > O;

Anlam itibarıyla;
T çalışma sıcaklığı sınıfı;
P pozitif basınç sınıfı (200 Pa);
N negatif basınç sınıfı;
O kurum yangını dayanımı olmayan;
G kurum yangını dayanımı olan;
Bacalar Semineri
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xx yanıcı malzemelere olan emniyet mesefasi;
ve korozyon dayanımı açısından anlamlar:
W yoğuşma şartlarında çalışma dayanımı olan;
D yoğuşmanın olmadığı (kuru) çalışma dayanımı olan;
1 gaz ve kerosene ki, sulfur içeriği ≤ 50 mg/m3; olan
2 akışkan sıvı yakıtlar / odun (açık kazanlar);
3 yoğunluğu yüksek sıvı yakıt / odun (kapalı kazanlar) / kömür.
Tüm tamamlanmış sistem baca uygulamaları aşağıdaki malzeme standartlarına uygun olarak
tanımlanmış olmalıdır:
Toprak ve Seramik Bacalar
Metal Bacalar
Plastik Bacalar

: EN 13063-1 ve 13063-2
: EN 1856-1
: EN 14471

2.2.2 Baca Yolu (Güzergahı)
Baca güzergahı ısıtıcı cihazın konumu, duman kanalı çıkış pozisyonu, yanma havası pozisyonu ve
baca terminali (bitiş noktası) durumuna göre karar verilir.
Baca yolu cihaz ile çıkış noktası arasında en kısa ve en direkt yoldan ayrıca mümkün olan her noktada
düz ve dikey yönde ve terminal noktasında binanın en yüksek noktasına (mahya) göre çekiş şartlarını
olumsuz etkilemeyecek konumda yapılandırılmalıdır.
Baca yolu seçimi üreticinin standart ürünleri ile tamamlanabilecek şeklide yapılmalıdır. Tüm aks
kaymaları veya taşıyıcı destek kullanımları üreticinin uygulama talimat ve şartlarına uygun
yapılmalıdır.
Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi, bütün yıl boyunca işletmede olan bacanın olası
yaydığı ısının yaşam konforuna etkileridir.
2.2.3 Baca Plakası
Baca tasarımcısı baca plakası içeriğini yürürlükteki ulusal kurallar ve mevzuata uygun hazırlamalıdır.



Baca plakası kalıcı ve silinemez olmalıdır (örnek: baskı yapılmış metal plaka veya yıpranmaya
dayanıklı malzeme)
Plakada mutlaka plakanın çıkartılmaması ve tahrif edilmemesi gerektiğini belirten uyarı
bulunmalıdır.

Plaka üzerinde şu bilgiler bulunmalıdır:








Baca konumu
Üretici ürün segmenti bilgileri ile CE markalaması tanımları
Malzeme standartına göre ürün performans tanımlaması
Nominal çalışma sıcaklığında termal dayanım bilgisi
Uygulayıcı (montaj elemanı) bilgileri (isim/adres/tel)
Uygulama tarihi
Ayrıca zor görünen noktadaki önemli parçalar veya ilave bilgilere yer verilebilir. Elden verilen
dökümanlar da yardımcı olabilir
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SONUÇ
Bir sistem bacanın uygulaması ve montajı sırasında mutlaka üretici firmanın uygulama talimatlarına ve
kılavuzlarına riayet edilmelidir. Uygulamanın tamamı ulusal kural ve mevzuatlara uygun olmalıdır.
NOT: Uygulamanın “yetkili” bir kişi tarafından yapılması tavsiye edilir. (meslek içi eğitim programlarının
önemi)
Baca bileşenleri kesinlikle üretici firmanın detaylı olarak belirlemediği şartlar haricinde modifiye
edilmemelidir ve standart fabrikasyon haliyle kullanılmalıdır.
Baca sistemine anten veya rüzgar tribünü gibi sistemin yapısal taşıyıcılığı ile çalışma fonksiyonunu ve
temizleme imkanlarını olumsuz etkileyecek hiç bir başka parça ve/veya malzeme takılmamalıdır.
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İTALYA’DA PASLANMAZ ÇELİK BACA SİSTEMLERİ
SEKTÖRÜ KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE
SORUMLULUKLAR
Cristiano CREUSO

ÖZET
Bu makalede, İtalya’da Paslanmaz Çelik Baca Sistemi dağıtımının adımları ve düzenlemeler,
sorumluluklar ve ilgili yönetmelikleri belirleyen Kurumlar tanımlanmıştır. Ayrıca duvardan baca çıkışını
yasaklayan, montaj yöntemlerini ve talep edilen tesisata uygun ve kaliteli bir ürün seçimini belirten
kanunlara atıflar bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Baca, İtalya, Paslanmaz çelik,

ABSTRACT
In this article, are described steps of distribution of Staınless Steel Chımneys in Italy and institutions
that defines the regolations, the responsabilities and the reference normatives. Besides there will be
references to the laws that forbids outlet pipes through the walls and that defines the methods of
installation and the selection of a product with quality and suitable to the type of the requested
installation.
Key Words: Chimney, İtaly, Stainless steel

1. GİRİŞ
İtalya’da paslanmaz çelik baca sektörü, son yirmi yılda, doğal gazın ısıtmada temel yakıt olarak ortaya
çıkmasıyla, hem konutlarda hem de endüstride hızla büyüyen bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme,
sorumlulukların, üretim yöntemlerinin, montaj metotlarının, hesaplama yöntemlerinin ve
gerçekleştirilecek tesisata göre ürün seçim kriterlerinin tanımlanması için kanunlarda ve kurallarda
düzenlemeler gerektirmiştir. Buna göre, zaman içinde, her meslek sahibinin kendi uzmanlık alanına ve
sorumluluğuna sahip olduğu pazara ait sektörler tanımlanmıştır.

2. KURUMLAR
İtalya’da paslanmaz çelik baca sektörünü düzenleyen özel ve resmi kurumlar bulunmaktadır.
ASSOCAMINI; Baca Sistemi Üreticileri Derneği; ASSOCAMINI üreticilerin birbiriyle karşılaşacağı
toplantılar organize etmek dışında, tesisatçılar arasında, onları ürünlerin kalite sertifikası hakkında
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bilgilendirmek için öncülük eder ve önde gelen mercileri inox 304 yerine 316 kullanımı konusunda
bilinçlendirir.
KIWA ve IMQ; İtalyan Devleti tarafından akredite edilmiş, “ürünün ve üretim kontrolünün CE
işaretlemesi” olan FPC sertifikasını verebilecek özel kurumlar. İtalya’da, genellikle bir üretici 3 yıllık
sözleşme yapar; her yıl akredite kurum, sonuç olumlu olduğu takdirde, sertifikanın otomatik olarak
yenilendiği bir denetim (3 gün sürer) gerçekleştirir. KIWA’nın Türkiye’de de ofisi bulunmaktadır.
CIG; İtalyan Gaz Komitesi, CIG ‘in faaliyet alanları:


Üretimle ve doğrudan şehir ağına gönderilecek gaz yakıt depolarıyla ilgili bilimsel ve teknik
problemlerin araştırılması; dağıtım tertibatı ve tesisatının kurulumu, performansı ve güvenliği;
gaz yakıt kullanımı ve bununla bağlantılı ölçü, ayar, kontrol ve güvenlik tertibatı.



Madde A ile ilgili teknik kuralların düzenlenmesi



Madde A’da bahsi geçen teçhizatların ve tesislerin madde B’deki kurallarla uygunluğunun
kontrolü ve uygunluk işareti kullanım hakkı sağlayan belgelerin verilmesi




Teçhizatın UNI-CIG ölçülerine uyumluluğunu kontrol eden testler gerçekleştirmek
Prototiplerin uygunluğunu kontrol etmek ve CE işareti sahibi firmaların üretimlerini kontrol
altında tutmak.
CE işaretinin korunması için gerekli tüm önlemleri uygulamak

Gaz Dağıtımı Yapan Kurumlar; Gaz açılışı için gereken tüm tesisatların dokümantasyon kontrolünden
sorumlu belediye genelinde hizmet veren özel kurumlar.
Ticaret Odası; Tesisatçıların profesyonellik yeteneğinin ve projelerin kontrolünden sorumlu vilayet
genelinde hizmet veren kurumlar. CIG ve ASSOCAMINI ile işbirliği içinde tesisatçılar için bilgilendirme
kursları düzenler.
Belediye; Tüm tesisatın dökümantasyon ve şantiyedeki kontrolünden sorumlu belediye kurumları.

3. MESLEKİ FİGÜRLER
Üretici; Baca sistemlerinin üretimini (genellikle endüstriyel ölçekte) ve toptancı ve distribütörlere
dağıtımını yapan kişi. Çok nadir durumlarda tesisatla ilgilenir. Kanuna göre (D.P.R. 246 1993)
üreticinin yükümlülüğü, EN 1856 1 ve 2 standartlarına göre “CE sertifikası”na sahip ürün tedariğini
sağlamaktır.
Distrübütör; Isıtma – su tesisatı için gerekli tüm malzemeyi alıp satan kişi. Kanuna göre (D.P.R. 246
1993) distrübütörün yükümlülüğü, EN 1856 1 ve 2 standartlarına göre “CE sertifikası”na sahip
malzemeyi alıp satmaktır.
Tesisatçı; Baca sistemi dahil, tesisatları kuran kişi. Mesleki olarak bu kişinin birçok yükümlülüğü vardır:




Tesisat kurulumu için profesyonel yeterlilik sertifikası sahibi olmak (D.M. 37 22.01.2008)
EN 1856 1 e 2 standartlarına göre “CE sertifikası”na sahip ürünleri satın almak ve monte
etmek (D.P.R. 246 1993)
Tesisat projelendirmesi için yeterliliği belgelenmiş diplomalı teknisyenlerden destek almak
(D.M. 37 22.01.2008)

Eğer bu sorumluluklardan herhangi birine uyulmazsa, cezai takip olabilir.
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İnşaatçılar; Apartman, okul, otel, ev, vb. inşaatları gerçekleştiren kişiler. En büyükleri kendi
projelendirme ve montaj ekiplerine sahiptirler, küçükler ise mühendislik firmalarından ve
tesisatçılardan hizmet alırlar. Yükümlülükleri belgeli ürünleri kullanmak ve diplomalı tesisatçılarla
çalışmaktır.
Son Kullanıcı; Son kullanıcı, pazar ait tüm talebin başladığı yerdir; şahıs, devlet kurumu, müteahhit,
vb. olabilir. Önemli olan, son kullanıcının da, profesyonel olarak bu işi yapan diplomalı tesisatçılara
başvurma yükümlülüğünün bulunmasıdır (D.M. 37 22.01.2008), aksi takdirde sorun yaşanması
durumunda ilk olarak onlar hakkında cezai takip başlatılır.
Diplomalı tesisatçı, montaj sonunda, belediyeye ve gaz dağıtım firmasına aşağıdaki belgeleri
sunmalıdır:
Uygunluk Beyanı; İmzalı ve kaşeli orijinali (fotokopi değil)
Kullanılan Malzemelerin Tipolojisi ile İlgili Rapor; Rapor, gerekli damgalar, sertifikalar, vb. ile birlikte,
atıfta bulunulan kurallara uygun olarak kullanılan malzemelerin listesini içermelidir.
Tesisat Projesi/Şeması; Tesisatın belirli bir kategoriye dahil olması durumunda proje, diplomalı teknik
birisi tarafından imzalı ve kaşeli olmalıdır.
Teknik-Profesyonel Gerekliliklere Sahip Olunduğunu Belgeleyen Sertifikanın Ticaret Odasından
Alınmış Kopyası; Üç aydan eski olmamalıdır.

4. MEVZUAT
D.M. 37 22.01.2008 (Tesisatçıların Yeterliliği)
“Tesisatların montajı faaliyeti kapsamındaki düzenleme ile ilgili yönetmelik”
D.P.R. 551 del 1999 (Duvardan Çıkışın (Hermetik Sistem) Yürürlükten Kaldırılması)
“Enerji tüketiminin kontrolü için binaların sıcaklıkla ilgili tesislerinin projelendirme, montaj, çalıştırma ve
bakımına yönelik kuralların getirildiği yönetmelik”
D.P.R. 246 1993 (89/106/cee Talimatının Yürürlüğe Koyulması İle İlgili Yönetmelik)
“Yapı ürünleri ile ilgili”

5. ATIFTA BULUNULAN STANDARTLAR
İlgili standartlar Ürün Standartları, Hesaplama Standartları ve Montaj Standartları olarak bölümlere
ayrılmıştır.
5.1 Ürün Standartlari
EN 1856/1 2007
"Bacalar – Metal bacalar için kurallar - Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri”
Standart, metal baca sistemleri ve bağlantı borularının CE sertifikasyonu için gereken kriterleri belirler.
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EN 1856/2 2006
“Bacalar – Metal bacalar için kurallar - Bölüm 2: Metal astarlar ve bağlantı boruları."
Standart, metal baca sistemleri ve bağlantı borularının CE sertifikasyonu için gereken kriterleri belirler
EN 1859 2009
“Metal Bacalar – Test metotları”
Bu standart, metal bacaların EN 1856 1 ve 2 göre deney ve test metotlarını tanımlar.
UNI/TS 11278 2008
Bacalar/ duman kanalları/ borular /metal bacalar
Ürünün tasarımına ve uygulama tipinin çalışmasına göre seçimi ve doğru kullanımı
5.2 Projelendirme Standartları
UNI EN 13384–1 2008
Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları Bölüm 1: Tek ısıtma tertibatına bağlı bacalar
UNI EN 13384–2 2004
Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları Bölüm 2: Birden çok ısıtma tertibatına bağlı
bacalar
5.3 Montaj Standartları
UNI 7129-3 10-2008
Dağıtım ağından beslenen ev ve benzer kullanımlar için gaz tesisatları
Projelendirme ve montaj Bölüm 3: Yanma ürünlerinin tahliye sistemleri
UNI 11071 07 - 2003
Ev kullanımı için yoğuşmalı veya benzer tertibatlara bağlı gaz tesisatları
Planlama bilgileri ve montaj ve bakım kriterleri
UNI CIG 10845 2000
Yanma ürünlerinin tahliyesi için gazla beslenen tertibatlara bağlı sistemler. Kontrol kriterleri, iyileştirme
ve sistemin kurulumu
Uygulama Alanı; Çalışan sistemin işlevselliğinin kontrolü; yeterlilik ve uygunluğunun gözden
geçirilmesi, varolan sistemlerin iyileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi.
UNI 10683 2005
"Odun yakan ısı üreticiler. Montaj şartları".
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6. PAZAR BASAMAKLARI
ÜRETİCİLER (sertifikalı ürün üretme sorumluluğu)
DİSTRİBÜTÖRLER (sertifikalı bir ürün dağıtma sorumluluğu)
MÜHENDİSLİK FİRMASI*
TESİSATÇILAR – İNŞAAT FİRMALARI (sertifikalı bir ürün monte etme sorumluluğu)
SON KULLANICI (diplomalı tesisatçılara başvurma sorumluluğu)
*Mühendislik firması, tesisatların projelendirilmesi ve dolayısıyla baca sistemleri için tesisatçılar ve
müteahhitlerle (D.M. 37 2008) işbirliği yapar.

SONUÇ
Son yıllarda, İtalya’daki baca sektörü, daima daha fazla kalite ve uzmanlığın aranmasına yönelik farklı
değişikliklere maruz kaldı. Kanunların ve standartların daima daha sıkı olarak uygulanması ve her bir
sektöre özel olarak görevlerin ve sorumlulukların bölünmesi (üretici meydana getirir ve tesisatçı monte
eder) daima daha güvenli tesisatların gerçekleştirilmesine ve özellikle sektörün teknik ve teknolojik
gelişmesine katkı sağlamıştır. Bazı temel geçişler şunlar olmuştur; 1999 tarihli D.P.R. 551 yasasının
uygulanması; duvardan çıkışın (hermetik sistem) yürürlükten kaldırılması ve UNI/TS 11278 2008
bacalar/ duman kanalları/ borular /metal bacalar-ürünün tasarımına ve uygulama tipinin çalışmasına
göre seçimi ve doğru kullanımı, ki bununla korozyon testi ve V2 işaretlemesi zorunlu hale getirilerek
ürünün ‘mutlak’ kalitesi garanti altına alınmıştır. Tesisatçıların, tesisatın sorumluluğunu alarak garantili
ve sertifikalı bir ürün talep ettiği, iyi tanımlanmış basamaklara sahip bir pazar otokontrollü bir sistemin
teminatıdır.

KAYNAKLAR
[1] D.M. 37 22.01.2008
[2] D.P.R. 551 del 1999
[3] D.P.R. 246 1993
[4] EN 1856/1 2007
[5] EN 1856/2 2006
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[7] UNI/TS 11278 2008
[8] UNI EN 13384–1 2008
[9] UNI EN 13384–2 2004
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[11] UNI 11071 07 – 2003
[12] UNI CIG 10845 2000
[13] UNI 10683 2005
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BACALARDAN KAYNAKLANAN KARBONMONOKSİT
ZEHİRLENMELERİ VE ÖNLEME ÇALIŞMALARI
Ümit ERTURHAN

ÖZET
Her yıl ülkemizde binlerce insan karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalmakta, yüzlerce insan da
hayatını kaybetmektedir. Kış aylarının korkulu rüyası olan karbon monoksit zehirlenmelerinin sebebi
olan karbon monoksit oluşum kaynakları alınacak basit tedbirlerle ortadan kaldırılabilir. Evlerde
alınacak basit tedbirlerle bu zehirlenmelerin önüne geçilebilir. Bu çalışmada karbon monoksit
kaynaklarının sebebi ve oluşumu, hangi tedbirler ile bertaraf edilebileceği açıklanmıştır. Ayrıca bu
çalışmada lodos rüzgârlarının etkisiyle çok sık karşılaşılan karbon monoksit zehirlenmelerinin
yaşandığı bursa ilinde halkın bu konuda bilinçlendirilmesi için yapılmış çalışmalardan bahsedilecektir.
Bu çalışma kapsamında Bursa İl Sağlık müdürlüğüne bağlı aile hekimleri vasıtası ile bursa genelindeki
konutlarda yapılan karbon monoksit kaynaklarının sebepleri konusunda ki anket sonuçlarına da yer
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Karbon monoksit, baca

ABSTRACT
Each year, thousands of people in our country are being effected to carbon monoxide poisoning and
hundreds of people die. As a nightmare during winter season Carbon Monoxide poisonings sources
should be eliminated by with simple techical preventive actions. In this study, reasons, resources of
the formation of carbon monoxide, and methods for prevetion described. In addition, as an example of
Bursa where the south winds are very common and causing carbon monoxide poisoning, explained
how reacted in this issue and which stucdies have been done by local offical bodies. It is also included
a survey which has been conveyed by Provincial Health Directorate of Bursa which was supported by
family physicians about resources of corbon monoxide poisinings.
.
Key Words: Carbon monoxide, Chimney

1. GİRİŞ
Karbon monoksit gazı içinde karbon atomu bulunan yanıcı maddelerin (katı, sıvı, gaz) oksijen ile
birleşerek yanması sonucu meydana çıkan bir atık gazdır. Eğer yanma işlemi standart şartlar altında
olursa yanma “tam yanma” olarak adlandırılır ve yanma sonucu karbon monoksit değil karbondioksit
meydana gelir. Fakat yanma tam yanma olmaz ise yanma sonucu karbon monoksit gazı açığa çıkar.
Tam yanma olmamasının temel sebeplerinden biri “oksijen yetersizliği” dir.
Karbon monoksit yapısı itibariyle renksiz, kokusuz ve zehirli bir gazdır. Karbon monoksit gazının kana
karışma hızı oksijene göre 300 kat daha hızlıdır. Karbon monoksit gazı solunmasıyla birlikte kana
karışarak tüm vücudu etkisi altına alır ve çok kısa sürelerde hayati fonksiyonların sona ermesine
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sebep olur. Genellikle karbon monoksit zehirlenmeleri gece uyku anında yakaladığı için sinsi katil
olarak da adlandırılmaktadır.

2. KARBONMONOKSİT KAYNAKLARI NELERDİR?
Karbon monoksit zehirlenmelerinden kaynaklı ölümleri tamamına yakını konutlarda meydana
gelmektedir. Konutlarda ise zehirlenmenin ana kaynağı yakma sistemi (soba, kombi, şofben vb.), atık
gaz sistemi (baca) ve havalandırma sistemidir.
Konutlarda ısınmak ve sıcak su elde etmek için soba, kombi, şofben vb cihazlar kullanılmaktadır.
Mevcut yakıtlar (odun, kömür, lpg, doğalgaz, mazot vb.) bu cihazların içinde yanarlar ve yanma
sonucu atık gazlar meydana çıkar. Yanma için gerekli oksijen yok ise yanma sonucu kesinlikle karbon
monoksit oluşur. Bu nedenle karbon monoksit oluşumunun en önemli sebeplerinden biri yeterli
havalandırma olmayışıdır. Evlerin camlarında bulunan ve soğuk geliyor diye kapatılan havalandırmalar
aslında hayat kurtarmaktır. Bu nedenle havalandırmalar asla kapatılmamalıdır.
Yeterli havalandırma sağlanmasıyla yakıtımız sağlıklı olarak yanar. Yanma sonucu oluşan atık
gazların sağlıklı olarak dışarı atılması için de bir baca gereklidir. Eğer bu baca doğru ve standartlara
uygun bir baca olursa atık gazlar sağlıklı olarak dışarı atılacaktır. Aksi halde baca işlevini yerine
getirmeyerek zehirli baca gazlarının ortama dolmasına ve karbon monoksit zehirlenmesine sebep
olabilecektir. Bu nedene doğru baca hayat kurtarır.
Havalandırmalarınız tamam, bacalarımız da uygun ve cihazlarımız da çalışıyor fakat dışarıda lodoslu
hava var. Lodosun da etkisiyle doğru bir şekilde çalışan bacada geri tepme olabilir. Bu durumda bacalı
cihazların baca sensörü devreye girerek cihazı otomatik olarak devreden çıkarır. Isınma ve sıcak su
için kullanılan cihazlar (soba, kombi, şofben vb.) mutlaka standartlara uygun olmalıdır. Özellikle
doğalgaz ve lpg ile çalışan bacalı cihazların bakımları periyodik olarak yapılmalı, baca sensörleri
kesinlikle iptal edilmemelidir. Baca sensörü hayat kurtarır.

3. KARBONMONOKSİTTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Karbon monoksit gazından, alabileceğimiz bazı basit tedbirler ile korunmamız mümkündür.
Bu tedbirleri şöyle sıralayabiliriz;
3.1. Standartlara Uygun Olmayan Bacalar Standartlara Uygun Hale Getirilmelidir.
Standartlara uygun dizayn edilen bacalar hem sızdırmazlık sağladığı için hem yükseklik, sıcaklık ve
yan bina koşulları dikkate alındığı için hem de çekiş hesapları kontrol edildiği için lodoslu havalarda
riski en aza indirir. Bu nedenle tüm bacalı cihaz uygulamalarında standartlara uygun baca
kullanılmasına dikkat edilmelidir.
3.2. Havalandırmalar Kapatılmamalı
Karbon monoksit gazının temel oluşum nedenlerinden biride yanma için gerekli oksijen yetersizliğidir.
Bu nedenle havalandırmalar kesinlikle kapatılmamalıdır.
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3.3. Bacalar Mutlaka Temizlenmelidir
Yanma sonucu oluşan atık gazların uzaklaştırılması için doğru baca şarttır. Doğru bacaların da
çalışabilmesi için açık olması gerekmektedir. Bu nedenle bacalar her yıl mutlaka düzenli olarak
temizlenmelidir. Baca temizliği işlemi bu konuda eğitimli ehil insanlara yaptırılmalıdır.
3.4. Bacalı Soba, Kombi ve Şofben Bulunan Odalarda Uyunmamalıdır
Meydana gelen karbon monoksit zehirlenmelerine bakıldığında zehirlenmelerin sıklıkla gece uyku
esnasında meydana geldiği görülmektedir. Bu nedenle bacalı soba, kombi ve şofbenlerin bulunduğu
odalarda yatılmamalıdır. Yatılması zorunluluk arz ediyorsa soba, kombi ya da şofben mutlaka
kapatılmalıdır.
3.5. Bacalı Şofbenler Banyoda Kullanılmamalıdır
Karbon monoksit zehirlenmesi vakalarının önemli bir bölümü de banyodaki şofbenlerden meydana
gelmektedir. Banyolarda havalandırmaların yeterli veya hiç olmaması sebebiyle oluşan zehirli karbon
monoksit gazına direkt maruz kalınarak zehirlenmeler meydana gelmektedir. Bu nedenle banyolarda
bacalı şofben bulundurulmamalıdır.
3.6. Mutfaklarda Kombi ve Şofbenler ile Aspiratör Aynı Bacaya Bağlanmamalıdır
Bacalar doğal çekişli olarak çalışırlar. Eğer bu bacalara aspiratör gibi fanlı bir cihaz bağlanırsa doğal
baca çekişi ortadan kalkmış olur. Böyle bir durumda aynı bacaya bağlı diğer dairelerde baca gazı
bacaya gitmek yerine ortama dolar. Böylelikle karbon monoksit zehirlenmesi yaşanabilir. Bu nedenle
mutfaklarda kombi ve şofbenler ile aspiratör aynı bacaya bağlanması hem o daireyi hem de diğer
komşu daireleri tehlikeye atar. Mutfaklarda kombi ve şofbenler ile aspiratör aynı bacaya
bağlanmamalıdır.
3.7. Karbon Monoksit Dedektörü Kullanılmalıdır
Günümüzde teknoloji hayatımızın her alanına girmiş durumdadır. Bu konuda da zehirli karbon
monoksit gazına duyarlı dedektörler bulunmaktadır. Karbon monoksit dedektörü içindeki
elektrokimyasal sensör vasıtasıyla zehirli karbon monoksit gazını algılayarak sesli ikaz vermektedir.
Karbon monoksit dedektörleri TS EN 50291 standardına uygun olması gerekmektedir. Her bacalı
soba, kombi ve şofbenlerin yanında mutlaka bir karbon monoksit dedektörü kullanılmalıdır.

4. BURSA İLİNDE HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ İÇİN YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR
Bursa ilinde Bursa Valiliği, Bursa Büyük Şehir Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa
Makine Mühendisleri Odası ve Bursagaz işbirliğinde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.
1. 30.000 adet kitapçık bastırılarak hastane ve sağlık ocakları, okul, halka açık yerler, doğalgaz
abonelik ve fatura ödeme merkezleri gibi yerlerde halka dağıtıldı.
2. 600.000 adet el broşürü bastırılarak su faturaları ile birlikte evlere dağıtıldı.
3. Bursa il sağlık müdürlüğü eğitimcileri tarafından ilköğretim okullarında konuyla ilgili seminerler
verildi.
4. 50x70 afişler hastane, sağlık ocağı, okul, kamuya açık alanlar, doğalgaz abonelik
merkezlerinde asıldı.
5. Şehrin muhtelif yerlerinde bu görsellerin ilanı yapıldı.
 Belediye otobüs durakları
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Belediye otobüs içi panolar
Metro içi raket panolar
Bilboardlar
Üst geçitler
Benzeri ilan panoları

6. Bursa ili aile hekimleri vasıtasıyla evlerde karbon monoksit zehirlenmelerini önlemeye yönelik
durum tespiti anketi il ve ilçelerde toplam 21.000 hanede yapıldı.
5. BURSA İLİNDE AİLE HEKİMLERİ ARACILIĞI İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARI
Çizelge 1. Isınmak İçin Kullanılan Yakıt Türleri

Çizelge 2. Isınmak İçin Kullanılan Bacalı Cihaz Oranları
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Çizelge 3. Bacalı Cihaz Kullanılan Hanelerde Havalandırma Bulunma Oranı

Çizelge 4. Havalandırma Menfezlerinin Kapatılma Oranı

Bacalar Semineri
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Çizelge 5. Karbon Monoksit Dedektörü Kullanım Oranı

Çizelge 6. Baca Bağlantı Malzemesi Kullanım Türleri

SONUÇ
Yapılan anketler incelendiğinde Bursa’da katı yakıt kullanımının doğalgaz kullanımı ile aynı seviye de
olduğu ve evlerde ısınmanın %86 gibi büyük bir oranda bacalı cihazlarla sağlandığı görülmektedir.
Bacalı cihaz bulunan odaların sadece %50 sinde havalandırma bulunduğu, mevcut havalandırmaların
da %30 a yakın oranda çeşitli sebeplerle kapatıldığı görülmüştür.
Bacalı cihaz kullanan evlerin sadece %8 inde karbon monoksit dedektörü kullanılmaktadır.
Bacalar Semineri
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Bacalı cihazların %22 sinin alüminyum fleks ile %22 sinin çelik fleks ile kalanlarında diğer yöntemler
ile bacalara bağlandığı görülmüştür.
Tüm bu tespitler çerçevesinde eksik görülen hususlarda halkın bilinçlendirilmesi için yeni faaliyetler
yapılması gerekmektedir.
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METAL BACALARDA ISIL PERFORMANSIN DENEY İLE
BELİRLENMESİ
İlker İBİK

ÖZET
Bu çalışmada, EN 1856–1:2009 Bacalar − Metal Bacalar İçin Kurallar − Bölüm 1: Hazır Baca
Bileşenleri standardında tanımlı metal bacalarda, ısıl performansın deney yolu ile belirlenmesi hususu
incelenmiş, EN 1859:2009 standardının 4.5 no.lu maddesinde uygulama yöntemi bulunan Isıl
Performans deneyinin ve deney sonuçlarının metal bacanın tasarımı, üretimi, montajı ve ömür
döngüsü için hangi kritik bilgileri ortaya çıkardığı ve bu bilgilerin nasıl yorumlanması gerektiği
irdelenmiştir.
Kullanılan deneysel veriler, Çek Cumhuriyeti’nde yerleşik bulunan akredite laboratuar ve AB
Onaylanmış Kuruluşu Pavus A.Ş.’nin tesislerinde gerçekleştirilmiş gerçek tip testlerinden elde edilmiş
verilerdir.
Çalışma ayrıca, ilgilenilen deney yönteminin doğru uygulamalarının nasıl olması gerektiği üzerinde,
örnek bir deney kurulumu tasarımını incelemek yöntemiyle veri ve yorum da sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Isıl performans, tip testi, deney köşesi, deney tasarımı, gaz sızdırmazlığı.

ABSTRACT
In this document, the identification of thermal performance by the means of test application have been
studied for the metal chimneys, defined in the standard “EN 1856-1 Chimneys − Requirements for
metal chimneys – Part 1: System chimney products”, and the data critical for the design, production,
installation and life cycle of the metal chimney, derived from the heat performance test and its results,
application of which exists in the cl. 4.5 of the Standard EN 1859:2009, together with the correct
means of interpretation, have been analysed.
The empirical data have been derived from the actual type tests, applied in the test installations of
accredited laboratory and EU Notified Body PAVUS, a.s
The study also provides data and commentary on the conforming methods of the test application,
examining the design of a model test bench set-up.
Key Words: Thermal performance, type test, test bench, test design.

1. GİRİŞ
“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği”nin 8 Eylül 2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanmasının üzerinden 8 yıl, yönetmeliğin 1 Ocak 2007 tarihinde zorunlu uygulamaya girişinin
üzerinden ise 4 yıldan fazla bir zaman geçmiş bulunuyor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından
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yayınlanarak uygulamaya konan yönetmelik, TS EN 1856 serisine göre sistem metal baca ürünlerinin
performanslarının belirlenmesi, uygunluklarının kanıtlanması ve insan ve çevre sağlığı ve güvenliğine
etkilerinin ortaya konması amaçlarıyla “tip testi” uygulanması kavramını sanayi ve ticaret hayatımıza,
yerleştiren mevzuat olmuştur. Ancak, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin ve özelde de TS EN 1856
standardının uygulama sürecini ve piyasa gözetimi sürecini destekleyecek laboratuar altyapılarına
ihtiyaç bulunmaktadır. Metal sistem bacaları ve bileşenleri için uygulanması mecburi olan Isıl
Performans tip testinin tasarımı ve deney yapısının standart şartlarına uygun olarak kurulumu, ürünün
kullanım şartlarında ortaya çıkarabileceği yangın riskinin ölçülebilmesi ve yangın afetine sebebiyet
vermesinin önüne geçilebilmesi için hayati önem arz etmektedir.

2. METAL SİSTEM BACASININ ISIL PERFORMANSI
2.1 Metal İsistem Bacasının Isıl Güvenilirliği İçin Kurallar
TS EN 1856–1 standardı, metal sistem bacasının içinden geçen sıcak atık gaz ile ve çevresinde
bulunması ya da birikmesi muhtemel olan yanıcı maddeler ile ısı ilişkisini 2 temel durum altında
değerlendirmekte ve düzenlemektedir;




Madde 6.4.1, normal çalışma şartlarında ürünün ısıl performansı ile ilgili şartları belirlerken,
“Kesit ve/veya bağlantı parçalarından yapılmış bir baca EN 1859’da tanımlanan ısıl gerilme
deneyine göre deneye tâbi tutulduğunda, anma çalışma sıcaklığı için, beyan edilen
mesafedeki deney numunesine bitişikyanıcı maddelerin azamî yüzey sıcaklığı, 20 °C’luk
ortam sıcaklığında 85 °C’u geçmemeli ve Madde 6.3’te verilen gaz sızdırmazlığını
sağlamalıdır” hükmünde bulunurken,
Madde 6.2.1 ise ürünün kurum tutuşması sonucunda yangına sebebiyet verebilme ihtimalini
sorgulamakta ve “Yangına dayanıklı olarak nitelenen kesitlerden ve/veya bağlantı
parçalarından yapılmış bir baca, EN 1859’da tanımlanan ısıl şok deneyine tâbi tutulduğunda,
deney bacasına belirtilen bir uzaklıktaki yanıcı maddelerin azamî dış yüzey sıcaklığı 20 °C’luk
ortam sıcaklığında 100 C°’u geçmemeli ve Madde 6.3’te verilen gaz sızdırmazlığını
sağlamalıdır” kaidesini getirmektedir.

Tanımlanan bu iki farklı durum için de kontrol kriteri, esasen metal sistem bacasının belirli koşullar
altında sürekli ve dengeli bir yüksek sıcaklık rejimine tabi tutulması ile ısıl yaşlandırılması, bunun
sonucunda da çevresindeki yanıcı malzemelerin yüzeylerinde oluşturduğu ısı artışının ve bacanın gaz
sızdırmazlığının ölçülmesi temeline dayanmaktadır.
2.2. Isıl Performans Deneyleri
2.2.1 Deney Düzeneği
EN 1859 standardı şekil 1’de tanımlanan ısıl performans deney düzeneği şu ölçümleri gerçekleştirmek
üzere yapılandırılır;
Ölçüm 1: Ortam sıcaklığı ölçümü
Ölçüm Yerleri:
Ölçüm Yeri 1 – A Bölgesi tavanından 300 mm ± 5 mm aşağıda
Ölçüm Yeri 2 – B Bölgesi döşemesinden 300 mm ± 5 mm yukarıda
Ölçüm Yeri 3 – C Bölgesi döşemesinden 300 mm ± 5 mm yukarıda
Ölçüm Hassasiyeti: ± 1,5 °C
Ölçüm Metodu:
Her bir ölçüm yerinde, deney bacası yüzeyinden 600 mm ± 5 mm uzaklıkta, deney düzeneğinin çapı
üzerindeki karşılıklı noktalara yerleştirilmiş alüminyum tüpler içerisinde bulunan ısıl çiftler ile.
Kullanılabilecek Örnek Ölçüm Ekipmanı: K tipi 6 adet korumalı (STC) ısıl çift.
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Şekil 1- Köşe İçinde Tamamen Mahfazalı Deney Düzeneği Yapısı
Ölçüm 2: Atık gaz sıcaklığı ölçümü
Ölçüm Yerleri:
Ölçüm Yeri 1 – Baca girişinin 50 mm ± 2 mm uzağında, baca çapı en kesiti üzerinde, en yüksek
sıcaklık ortalamasına ulaşılan noktada
Ölçüm Yeri 2– Baca girişinin 1 m. üzerinde
Ölçüm Yeri 3 – Baca girişinin 2 m. üzerinde
Ölçüm Yeri 4 – Baca girişinin 3 m. üzerinde
Ölçüm Yeri 5 – Baca girişinin 4 m. üzerinde
Ölçüm Hassasiyeti: ± 3 °C (T t (1) ≤ 600 °C) veya % 0.75 T t
Ölçüm Metodu: Ölçüm Yeri 1 – 5 ‘de yerleştirilmiş ısıl çiftler ile.
Kullanılabilecek Örnek Ölçüm Ekipmanı: K tipi 6 adet korumalı (STC) ısıl çift.
(1)
T t ; test sıcaklığı.
Ölçüm 3: Metal yüzey sıcaklığı ölçümü
Ölçüm Yerleri:
Ölçüm Yeri 1– Baca girişinin 1 m. üzerinde
Ölçüm Yeri 2 – Baca girişinin 2 m. üzerinde
Ölçüm Yeri 3 – Baca girişinin 3 m. üzerinde
Ölçüm Yeri 4 – Baca girişinin 4 m. üzerinde
Ölçüm Hassasiyeti: ± 1,5 °C
Ölçüm Metodu: Ölçüm Yeri 1 – 4 ‘de yerleştirilmiş üçer adet ısıl çift ile
Kullanılabilecek Örnek Ölçüm Ekipmanı: K tipi 12 adet (TC) ısıl çift.
Ölçüm 4: Ahşap duvar yüzey sıcaklığı ölçümü
Ölçüm Yerleri:
Ölçüm Yeri 1– Baca girişinin 1 m. üzerinde
Ölçüm Yeri 2 – Baca girişinin 2 m. üzerinde
Ölçüm Yeri 3 – Baca girişinin 3 m. üzerinde
Ölçüm Yeri 4 – Baca girişinin 4 m. üzerinde
(Eğer mevcutsa) Ölçüm Yeri 5 – Baca aksesuar parçalarının temas ettiği deney yapısı için baca
etrafına çap çevresi üzerinde 90° açı ile.
Ölçüm Hassasiyeti: ± 1,5 °C
Ölçüm Metodu: Ölçüm Yeri 1 – 4 ‘de yerleştirilmiş ikişer adet ısıl çift ile, ilaveten (mevcutsa) Ölçüm
Yeri 5’de yerleştirilmiş 4’er adet ısıl çift ile.
Kullanılabilecek Örnek Ölçüm Ekipmanı: K tipi en az 8 adet (TC) ısıl çift.
Bacalar Semineri
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Toplam kullanılan ısıl çift adedi (en az) : 32 adet.
Standart mahfazalı ve mahfazasız test uygulamalarında kullanılan ortalama ısıl çift adedi: 50 adet.
Ölçüm 5: Baca çekişi ölçümü
Ölçüm Yerleri:
Ölçüm Yeri 1– Baca girişi 100 mm ± 2 mm uzağında.
Ölçüm Hassasiyeti: ± % 2
Ölçüm Metodu: Paslanmaz çelik tüp (pitot tüpü), baca seviyesinde lehimlenerek.
Kullanılabilecek Örnek Ölçüm Ekipmanı: 1 adet paslanmaz çelikten mamul pitot tüpü, iç çap 3 mm
+1mm, 150 mm ± 2 mm uzunluğunda.
Ölçüm 6: Sıcak atık gaz debisi ölçümü
Ölçüm Yerleri:
Ölçüm Yeri 1– Test bacası boyunca.
Ölçüm Hassasiyeti: + % 10, - % 5.
Ölçüm Metodu: Teknik olarak elverişli bulanan her hangi debi ölçer ile.
Ölçüm 7: CO/CO 2 oranı ölçümü
Ölçüm Yerleri:
Ölçüm Yeri 1– Test bacası çıktısında, baca gazı.
Ölçüm Hassasiyeti: 0,001
Ölçüm Metodu: Teknik olarak elverişli bulanan her hangi gaz analizörü ile (IR ışık huzmesi ile partikül
analizörleri veya kimyasal analizörler kullanılabilir tiplerdendir).
Ölçüm 8: Nem ölçümü
Ölçüm Yerleri:
Ölçüm Yeri 1– Test ortamı.
Ölçüm Hassasiyeti: 30%-70% RH
Ölçüm Metodu: Teknik olarak elverişli bulanan her hangi higrometre ile.
Ölçüm 9: Gaz Sızdırmazlık (Deney basıncı ve hava debisi)
Ölçüm Yerleri:
Ölçüm Yeri 1– Kapalı test bacası boyunca.
Ölçüm Hassasiyeti: ± %2.
Ölçüm Metodu: Akış ölçer ve manometre ile (Bakınız EN 1859, Şekil 2)

Şekil 2: Deney Bacasında Gaz Sızdırmazlığı
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2.2.2 Deney İşlemi
2.2.2.1 Test numunesi metal sistem baca parçaları, 45 dakika süreyle 2,5 mm genlikte ve 10 Hz
frekansta sinüzoidal hareketle, EN 60068–2-59'a uygun titreşim masası kullanılarak titreşim
şartlandırmasına tabi tutulur.
2.2.2.2 Isıl Gerilim Test İşlemi




Tüm ölçümler süreklidir ve kayıt altına alınır.
Ölçüm 1'deki ortam sıcaklığı 20 °C ± 15°C, Ölçüm 8'deki ortam nemi ise 30%-70% RH
olmalıdır.
EN 1859, Çizelge 1’de tanımlanan değerler kullanılarak, deney sıcaklığı ve test edilecek
numune metal sistem baca çapına göre sıcak gaz debisi belirlenir.

Çizelge 1: Deney Sıcaklığına Bağlı Olarak Sıcak Gaz Debisi




Ölçüm 6'deki Sıcak atık gaz debisi, Çizelge 1'deki debi değerine kadar yükseltilir.
Ölçüm 2'deki atık gaz sıcaklığı, seçilen test sıcaklığına (Tt) aşağıdaki T süresi içerisinde
yükseltilir:
T = (Tt * 60/50) sn ± 30 sn



Test esnasında her anda TSDF ≤ 1,05 ve CO/CO 2 ≤ 0,01 olmalıdır.

Burada,
TSDF = Sıcak gazın maksimum sıcaklığı / Sıcak gazın ortalama sıcaklığı



Gaz sıcaklığı, Tt test sıcaklığında dengelenir. Denge için, Ölçüm 3'deki metal yüzey sıcaklığı
ve Ölçüm 4'deki ahşap duvar yüzey sıcaklığı, 30 dak boyunca 2°C 'den fazla artmamalıdır.
İlave olarak, pozitif basınçlı bacalar için, Ölçüm 5'deki sıcak gaz debisi, Çizelge 1'deki debi
değerine, Ölçüm 2'deki gaz sıcaklığı Tt test sıcaklığına ulaştırılır, 5 dakika muhafaza edilir,
gaz üreteci kapanır, sistem 10 dakika ortam sıcaklığında soğutulur, bu çevrim 50 kez
tekrarlanır.

2.2.2.3 Isıl Şok Test İşlemi


Ölçüm 6'deki sıcak atık gaz debisi, EN 1859 Çizelge 2'deki debi değerine kadar yükseltilir.

Çizelge 2: Baca Borusu Çapına Bağlı Olarak Sıcak Gaz Debisi
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Ölçüm 2'deki gaz sıcaklığı, 1000°C 'e 10 ± 1 dak. içerisinde yükseltilir.
1000 +20 °C'de 30 dak. tutulur. Gaz jeneratörü kapatılır.
Sıcaklıklar, en yüksek sıcaklıktan düşmeye başlayıncaya kadar kaydedilir.

2.3 Deney Sonuçları






Baca üretici tarafından beyan edilmiş X yanıcı malzemelere baca dış cidar mesafesinde,
Ölçüm 4'deki ahşap duvar yüzey sıcaklığı, Isıl Gerilim Testinde ≤ 85 °C, Isıl Şok Testinde ise ≤
100 °C olmalıdır.
A ve B bölgesinin tavanını oluşturan ahşap yüzey (kiriş) sıcaklıklarının (Ölçüm 4) artışı, kiriş
altı ve üstündeki ortam sıcaklıklarının (Ölçüm 1) ortalamasının artışıyla karşılaştırılır.
Metal yüzeylerin sıcaklık artışı (Ölçüm 3), çevrelerindeki ortam ve ahşap yüzey sıcaklıklarının
(Ölçüm 1) artışı ile karşılaştırılır.
(ÖLÇÜM 1–2) + ÖLÇÜM 1–3; ÖLÇÜM 1–4; ÖLÇÜM 3-4'de aynı bölgelerdeki ısıl çiftlerin
okuduğu sıcaklık ortalamalarının zamanla değişim grafikleri çizilir.
Isıl Gerilim / Isıl Şok testleri öncesinde ve sonrasında Gaz Sızdırmazlık ölçümleri yapılır ve
sızdırma miktarı ölçülür. Sızdırma miktarı, EN 1856–1 Çizelge 1'deki deney basınçlarına
karşılık gelen Maksimum sızdırma miktarının altında kalmalıdır.

Çizelge 1: Sızdırma Miktarı

SONUÇ
Metal sistem bacaların, çalışma ısılarından kaynaklanan zamana bağlı ısıl deformasyonları ve
bunların sonucunda ortaya çıkan gaz sızıntılarının öngörülebilmesinde olduğu gibi, yüksek baca gazı
sıcaklıklarının yeterince iyi yalıtılamamış baca dış cidar yüzeylerinde oluşturduğu ısı artışı neticesinde
baca çevresinde yanıcı madde (örneğin kurum) tutuşmalarının önceden keşfinde de Isıl Performans
tip testleri kritik öneme haizdir. Bu nedenle, mutlaka hem tüm sistem baca üreticilerin, hem de bu
sektörde faaliyet gösteren ulusal ve yabancı tüm ürün belgelendirme kuruluşlarının incelediğimiz bu
kompleks tip testlerini standartlarda tanımlandığı şekliyle ve layıkıyla yerine getirmeden baca
ürünlerinin belgelendirilmeleri ve piyasaya arzları, tüm toplumumuzu üzüntüye boğacak ve geri
dönüşü olmayacak elim “kaza”lara sebebiyet vereceği, aşikardır. Konu, mutlaka yetkili kurumlar
tarafından ciddiyetle ele alınmalıdır.

KAYNAKLAR
[1] EN 1856–1:2009, “Chimneys − Requirements for metal chimneys – Part 1: System chimney
products”, 2009.
[2] EN 1859:2009, “Chimneys − metal chimneys – Test methods”, 2009.
[3] Test Reports “Pr–09–01,001 to Pr–09–12,082 ”, PAVUS a.s, 2009.
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BİNALARDA VERİMLİ BACA SİSTEMLERİ
Ergün GÖK

ÖZET
Dünya enerji kaynaklarındaki azalma, çevre kirliliği ve küresel ısınma “ Enerji Verimliliği” konusunu ön
plana çıkarmakta ve ülkemizin en önemli sorunu yapmaktadır. Isıtma sistemlerinde enerji verimliliğinin
en önemli bileşeninden biri bacalardır. Bu sunumda bacanın çalışma prensibi ve etkilediği kritik
noktalar ile giriş yapılarak baca çekişine etki eden faktörler sıralanacaktır. Yoğuşma, soğuk havanın
bacadan girmesi, izolasyon, yetersiz çekiş, fazla çekiş gibi sorunlar ve çözüm yolları anlatılacaktır.
Baca sistemlerinde enerji tasarrufu sağlayabileceğimiz ürünler ile çalışma prensipleri de anlatılarak,
kullanım yerlerine örnekler gösterilecektir. Bacada enerji tasarrufu sistemleri olarak kullanılabilecek
ürünler; baca fanları, ekonomizerler, motorlu baca klapeleri, sekonder klapeler, oksijen trim kontrol
sistemleri, bimetal klapelerdir.
Anahtar Kelimeler: Baca, enerji tasarrufu, baca klapesi, ekonomizör, sekonder klape, baca fanı,
oksijen trim kontrolü, bimetal klape

ABSTRACT
Shortage of the earth energy resources, environment pollution and global warming causes the “energy
efficiency“ is getting the most important problem of our country and the world. In this study, the
working principle of the chimney, which affects the critical points, and factors affecting the draw of the
chimney are sorted. Condensation, the cold air going down into the chimney, insulation, poor draught,
such as more draught problems and solutions will be explained. Energy-saving devices in chimney
systems and also by explaining the operating principles, some examples will be shown in their place of
use.Energy saving devices which can be used in chimney systems; chimney fans, economizer,
motorized damper, seconder air damper, oxygen trim control systems, bi-metal diermayer dampers.
Key Words: Chimney, energy saving, flue gas dampers, economizer, draft regulator, chimney fans,
oxygen control system

1.GİRİŞ
1.1 Giriş ve Çalışmanın Amacı
Hızla gelişen ısıtma sektöründe firmalar en verimli, en ekonomik ve çevreci sistemler üretmek için
kıyasıya mücadele içindedirler. Bunu sağlayabilmeleri için kazana bağlanan bacanın da büyük önemi
vardır; atık gazın tam randımanlı olarak atmosfere atılması, kazanın içinde tam yanmanı olmasını
sağlar. Aksi takdirde yakıtta tam yanma sağlanamaz ise kazanın verimi düşmekte, dolayısı ile yüksek
yakıt masrafları ve atık gaz ile atmosfere atılan yanmamış maddelerle çevre kirlenmesi kaçınılmaz
olmaktadır. Avrupa’da kazan üreticilerinin baca firmalarından beklentileri artmış, etkin bir baca hesabı,
optimum konstrüksiyon ve bacanın çalışma performansını etkileyen ekipmanlar konusu önem
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kazanmıştır. Baca firmaları artan sorumlulukları karşısında ARGE çalışmalarına hız kazandırmış ve
sürekli kendilerini değişen teknoloji içerisinde yenilemişlerdir.
Avrupa’daki bu gelişmeler yaşanırken ülkemizde bu konunun önemi artık kabullenilmiştir. Bacanın
fonksiyonu; yanma ürünlerini çevreye zarar vermeden atmosfere atmak ve yanma için oksijen
sağlamaktır. Fakat baca, sadece dumanı güvenli bir şekilde taşıyan bir araç değildir. Mükemmel bir
ısıtma sisteminin olması için doğru kazanla doğru brülörün seçilmesinin yanında doğru baca
konstrüksiyonun yapılmasında büyük rol oynar.
Bacanın içinde yanıcı gazların çeşitli yoğunlukları ve bacanın dışındaki ortam havası arasında ısı
farklılığı olması çekişin olmasını gerçekleştirmektedir. Bunun sonucunda bacada bir alçak bir basınç
oluşur. Bu alçak basıncın büyüklüğü ortam havası ve rüzgara bağlıdır.
Kazanların verimli çalışmaları yanında yangın ile yapı sağlamlılığı ve benzeri yönlerden bacanın;





Kesitinin belirlenmesi,
Yüksekliğinin belirlenmesi,
Malzemesinin seçimi,
Konstrüksüyonu çok önemlidir.

1.2. Gerekli Bilgiler
Yanma sonucu oluşan atık gazların dışarıdaki havaya göre sıcaklıkları daha yüksektir. Yoğunluğu dış
hava yoğunluğundan daha az olması atık gazların atılmasını etkileyen ve bacada, duman kanalında ya da
kazanda ve kazan dairesinde alçak basınç oluşturan bir çekiş gücü oluşturmaktadır.
Hava ve atık gaz sirkülasyonunu dengesi ise; brülör, bacalar yanma havası ve atık gazın iletim işlemiyle
birbirine bağlantılıdır. Yanma havası dışarıdan emilerek kazanda brülör üstünden yakıtla birlikte
iletilmektedir. Yanmada oluşan atık gazlar ateşlikte, duman kanalında ve bacada ısı geçişi yaparak
atmosfere atılmaktadır Şekil (1.1).
Atık Gazın Soğuması; atık gaz ısısı, duman borusu ve baca’dan geçerek düşer. Atık gazdaki ısı kayıpları
şu kriterlere göre değiştirmektedir. Bacanın ısı yalıtımı bacanın yüksekliği - baca iç yüzeyi - atık gazın
debisine bağlıdır.

Şekil 1.1. Hava – Atık Gaz Sirkülasyon Dengesi [4]
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Şekil 1.2. Bacada ve İç Yüzeyde Isı Sirkülasyonu [4]
1.2.1. Yanma
Tam oksijen ile tam yanma;
CH 4 + 2 O 2

CO 2 + 2H 2 O

gerçekleşmekte ve ortaya;
1m3 gaz + 2m3 oksijen ile yanarak 1m3 CO 2 + 2m3 su çıkmaktadır.
Dış hava ile tam yanma;
CH 4 + 2O 2 + 8N 2

CO 2 +2H 2 O+8N 2

gerçekleşmekte ve ortaya;
1m3gaz+2m3 oksijen ile yanarak 1m3 CO 2 +2m3 su çıkmakta ve her 1 m3 oksijen 4 m3 azot oluşturur.
%50 fazla hava ile yanma;
CH 4 +3O 2 +12N 2

CO 2 +2H 2 O+O 2 +12N 2

gerçekleşmekte ve ortaya;
1m3 doğal gazın yanması ile 16m3 yanma ürünü çıkmaktadır. .[3]
1.2.2. Kondens
Yanma havası ne kadar değişirse değişsin CO 2 ve H 2 O aynı kalır. Yani her bir m3 doğal gaz için 1m3
CO 2 + 2m3 H 2 O çıkar. Daha fazla hava demek daha az %H 2 O anlamına gelir, fakat su miktarı
kondenzasyon için çok önemlidir. Çünkü baca gazı sıcaklığı çiğ noktası sıcaklığına düşerse baca
içerisinde kondenzasyon oluşur. Şekil (1.3)’de CO 2 yüzdesine bağlı olarak çiğ noktası sıcaklığının tespiti
verilmiştir.
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Şekil 1.3. CO 2 Yüzdesine Bağlı Olarak Çiğ Noktası Sıcaklığının Tespiti [5]
1.2.3. Yanma Ürünleri
Tablo 1.1. Yanma havası ve çıkış sıcaklığına bağlı oluşan yanma ürünleri
Daima su ve karbondioksit vardır.
Düşük sıcaklık
Yetersiz yanma havası

Yeterli yanma havası

Hidrokarbon
Karbonmonoksit
Kurum

Yüksek sıcaklık
Karbonmonoksit

Hidrokarbon
Karbonmonoksit

Hidrokarbon Emisyonu:
Tam yanmanın olmadığı veya alev sıcaklığın düşük olduğu durumlarda oluşur.
Birçoğu zehirler bazıları kansere yol açar. Verimliliği düşürür. Çevreyi kirletir.
Karbondioksit:
Yanma esnasında C, O 2 ile birleşerek CO 2 oluşur.
CO 2 nin ortama atılmasını %50 ‘ye kadar iklim değişikliğine yol açtığı düşünülür.
CO 2 nin ortama atılmasını azaltmak için yanma prosesinin iyileştirilerek petrol türevi yakıtların
kullanımının azaltılması gereklidir.
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Karbonmonoksit:
CO zehirleyici ve aynı zamanda kokusuzdur.
CO yanmanın yetersiz olduğu veya alev sıcaklığının çok erken düştüğü durumda oluşur.
Normalde diğer istenmeyen yanma ürünleri CO ile birlikte oluşmaktadır (kurum ve hidrokarbon gibi) .
Düşük verim.
1.2.4-Baca Kusması
Bacaların dışında görülen çirkin görüntüler, baca içinde baca gazı sıcaklığının çiğ noktasına düştüğü
noktada başlar ve aşağılara doğru lekelenmeler devam eder. Bununla beraber, baca içinde oluşan nem
ise hem baca çekişini düşürür hem de sonucunda baca kayıplarını arttırır. Gazın içinde bulunan ve
yoğuşan SO 2 gibi gazlar su buharı ile birleşerek asitleri oluşturur. Baca bu asitlerden hem zarar görür hem
de kötü kokularından çevre rahatsız olur.
1.2.5. Doğal Çekiş ve Basınç
Doğal çekiş; baca içerisindeki gaz ile havanın yoğunluk farkından ortaya çıkan sonuçtur.
Çekiş işlevi;

Baca çekişi = Baca gazının yükselmesi - Kayıplar

Ocaktaki basınç farklılıkları; baca çekişine, ocakların yapısına ve üflemeli brülörün yapısına bağlıdır.
Ocaktan önce düzenlenen üflemeli brülörlerde ocakta yüksek basıncın oluşmasına neden olabilirler Şekil
(1.4).

Şekil 1.4. Bacadaki Basınç İlişkileri [4,12]
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2.ÖLÇÜM NOKTASI

PZ =PH- PR [ Pa ]
PZe=PL + PW + PFV [ Pa ]

PR

PW

PFV

1.ÖLÇÜM
NOKTASI

PL

Şekil 1.5. Bacalardaki Basınç ve Sıcaklık Dengeleri [1]
1.2.6. Bacadan Isı Kayıpları
Isı üreticisinin veriminin arttırılması ile yakıt tasarrufu yapılabilir. Bu konuda yapılan çalışmalardan biri
ısı üreticilerindeki çalışma aralığının düşürüldüğü modern kazanlardır. NT Kazanları (yoğuşmalı
kazanlar) 35 - 60o C kazan suyu sıcaklıklarında çalıştırılırlar ve baca kaybı %5–8 arasındadır. Şekil
(1.6). CO 2 miktarı ne kadar çok olursa ve baca gazı sıcaklığı ne kadar az olursa baca kaybı o kadar
azalır. Şekil (1.7)

ATIK GAZ KAYBI

qA[%]
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Şekil 1.6. 1972’den İtibaren Kazanlardaki Atık Baca Gazı Kaybı Değerinin Değişimi. [1]
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Şekil 1.7. CO 2 Miktarı, Baca Gazı Sıcaklığı ve Baca Kaybı Arasındaki İlişki. [1]
Siegert’ in formülünü kullanarak atıkgaz ile hava sıcaklık farkı ve atıkgazda ölçülmüş karbondioksit
değeri yardımıyla da kazan verimliliği bulunabilir. [7]

q A = ΔT *(A 1 /(CO 2 ) + B)

(1.1)

 w = 1- q A /100

(1.2)

Tanımlar;

w
: Kazan verimi
ΔT
: Baca gazı ile ortam sıcaklığı farkı (T W -T L )
: Baca gazı kaybı
qA
(CO 2 ) : Karbondioksitin hacimsel miktarı
: Sabit değer. Doğal gaz için 0,37 dir.
A1
B
: Sabit değer. Doğal gaz için 0,009 dur.

°C
%
%

2.BACA SİSTEMLERİNDE KULLANILABİLECEK ELEMANLAR
2.1.Çekiş Zayıflığı: Fanlar
Baca sistemlerinde en çok karşılaşılan problemlerden biri de baca çekişinin yetersizliğidir.
Bunun çeşitli nedenleri olabilir.
Baca







Çapı gerektiğinden küçük seçilmiştir,
Yeterli izolasyon yapılmadığından yoğuşmanın getirdiği çekiş yetersizliği vardır,
Birden fazla cihaz aynı bacaya bağlanmıştır,
Çap hesabının yapıldığı yakıttan farklı bir yakıt kullanılmıştır,
Baca yüksekliği yeterli değildir,
Ters rüzgarların etkisi fazladır,
Bacalar Semineri
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Sistemde gereğinden fazla direnç vardır,

Yukarıda saydığımız problemleri oluşturan etkenleri değiştiremiyorsak çekişe yardımcı elemanlar
kullanılmalıdır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır:



Rüzgar Fanları (Döner Şapkalar)
Motorlu Fanlar (Sıcağa Dayanıklı Baca Fanları)
a) Emiş Fanları
b) Üflemeli Fanlar

Şekil 2.1. [9]
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2.1.1.Rüzgar Fanları (Döner Şapkalar):
Hiçbir yardımcı elektrik gücü gerektirmeyen ve rüzgar kuvveti ile doğru orantılı çekiş yapabilen döner
şapkalar aşağıdaki durumlarda kullanılır.





Şömine, soba ve fırınlarda yetersiz çekişin olduğu durumlarda.
Mutfak havalandırmalarında.
Davlumbaz bacalarında.
Şaft, depo türü mahal havalandırmalarında.

2.1.2.Motorlu Fanlar:
Elektrik gücü ile çalışan vantilatör sistemleridir. Baca sistemleri içerisinde yarattıkları pozitif veya
negatif basınçlara göre ikiye ayrılırlar.
2.1.2.1.Emiş Fanları:
Emiş fanları, bacanın üst tarafına monte edilir ve kazandan çıkan baca gazı emilerek atmosfere atılır.
Emmeli halde fan, ya doğrudan doğruya baca ağzına yada bacanın ağzına yakın bir yere monte edilir.

BACA FANI

BACA FANI
1. Motor Kablosu
2. Gövde
3. Motor
4. Aksiyal Pervane
5. Soğutucu Izgaralar
6. Taşıyıcı Plaka
7. Menteşe
8. Bağlantı Vidası

1
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2. Üst Kısım
3. Motor
4. Aksiyal / Radyal Pervane
5. Alt Kısım
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7. Tutamak
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9. Havalandrma Delikleri
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Şekil 2.2. Şömine ve Katı Yakıtlı Sistemler İçin
Kullanılan Bir Fan Örneği

9
2

Şekil 2.3. Doğal Gaz ve Sıvı Yakıtlı Sistemler
İçin Kullanılan Bir Fan Örneği

Kazan sayılarına göre montaj şekilleri iki çeşittir: tekli kazan ve çoklu kazan.
FAN

FAN

ÇOKLU KAZAN
MONTAJ
ŞEMASI

TEKLİ KAZAN
MONTAJ
ŞEMASI

ISI
KAYNAĞI

Şekil 2.4. Tekli Kazanda

ISI KAYNAKLARI

Şekil 2.5. Çoklu Kazanda
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Ayrıca birden fazla ısı üreticisinin bir bacaya bağlandığı ve hepsinin aynı anda çalışmadığı durumlarda
toplam kazan yüküne göre hesaplanmış baca kesitinin büyük olması, sonuçta yoğuşmanın artmasına,
çekişin azalmasına ve tam yanmanın oluşmamasına neden olur. Bu tür durumlarda bacaya monte
edilecek bir baca fanı ile; baca içerisinden geçen gazın hacmine göre (çalışan kazan yüküne göre) fan
hızı ayarlanarak bacada negatif bir sabit basınç oluşturulur (basınç sensörü yardımı ile).
Sonuç olarak baca çekişinin optimum olması sağlanır. Böyle bir durumda tam yanma oluşur ve
bacada yoğuşma azalır. Isı üreticilerinin farklı zamanlarda devreye girmesinde veya çıkmasında dahi,
baca içerisindeki basınç farklarından dolayı fan devrini ayarlayarak optimal çekişi sağlayacaktır.
Oransal olarak çalışan kazanlarda baca hesabı maksimum kapasiteye göre yapıldığı için, kapasitenin
oransal olarak düştüğü durumlarda baca kesitindeki fazlalık yoğuşmanın artmasına, çekişin
azalmasına ve tam yanmanın oluşmamasına neden olur. Otomatik kontrollü fan ile, baca yüksekliği ve
baca kesitine bağlı olmaksızın kapasitenin düştüğü durumlarda optimal çekiş ve tam yanma
sağlanabilir.
2.1.2.2.Üflemeli Fanlar
Üflemeli halde, sistemin çalışması gereği baca içerisinde pozitif basınç oluşur. Böyle bir durumda
bacanın çok sıkı ve sızdırmaz olarak imal edilmiş olmalarını gerektirmektedir. Bu sisteme birçok baca
uymaz. Bu tür birçok sistem yetersiz çekişin olması durumunda brülörü kapatmaz ve hız kontrolü
yapamaz.
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Şekil 2.6. Fanlı Ocak ve Bacalarda Basınç Değişimleri [1]
Şekil 2.6’ da birinci durumda ocak ve bacada üst basınç oluşur (üflemeli hal). İkinci durumda ocakta
üst basınç , bacada alt basınç-vakum- oluşur (üflemeli). Son durumda ise ocak ve bacada alt basınçvakum- oluşur (emmeli).
2.2.Çekiş Fazlalığı: Sekonder Hava Klapesi
Ek havanın baca içerisine girmesiyle baca gazının hızını arttırarak-yoğuşma-çiğ noktasını düşürür ve
brülör çalışmadığı zamanlarda-kazanın yanmadığı ara sürelerde de havalandırma yaparak baca
içindeki ıslaklığı kurutmak için kullanılır. Sekonder hava klapesi-çekiş düzenleyicisi- ayrıca yanmanın
hava çekişindeki değişmelerden etkilenmeden düzenli olmasını da sağlar. Yan hava kazan-baca
bağlantı deliğinin üst tarafından verilir. Giren yan hava miktarı giriş ağzındaki kapak (klape) ile
ayarlanır ve kapağın alt tarafındaki karşı ağırlığın ayarı ile de kapak (klape) açıklığı istenilen durumda
tutulur.
Yan hava elemanları üç grupta toplanır:
1. Bacadaki alt basınca (vakuma) bağlı olarak kapağın (klapenin) açılıp yan havanın bacaya
girdiği hal. Bu hal çekiş sınırlandırıcı olarak da adlandırılır.
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2. Kazanın yanmadığı ara sürelerde (brülörün çalışmadığı zamanlarda) ikaz (uyarı) akımı ile
çalışan bir elektrik motoru yardımıyla yan hava deliğinin kapağının (klapesinin) uygun
miktarlarda açılıp kapandığı hal.
3. İlk iki halin kombine olarak çalışma hali.
Optimal bir çalıştırma için gerekli ön koşullar sadece talimatlara uymakla değil, ancak öncelikle teknik
bilgi, ilave hava tertibatlarının doğru seçimi, montajı ve de tesisi ile yerine getirilebilir.
Çekiş sınırlayıcıda ayar konumunda atık gaz tesisatının yukarıya doğru basıncı tarafından belirlenen
ayar ağırlıklarının açılma gücü ve kapama gücü (terazi prensibi) arasında bir denge meydana gelir.
Atık gaz tesisatının sıcak atık gazlarına, azaltılan termik yukarıya doğru basınçta yanma biriminin arzu
edilen değerine - asgari çekiş ihtiyacına - göre indirgenmiş olan artan akım direnci kadar soğuk hava
ile otomatik olarak karıştırılır. İçeri akan hava sayesinde yoğunlaşma noktası düşürülür (daha yüksek
hava fazlalığı düşük CO 2 içeriği). Atık gaz/hava miktarının arttırılan hızı ve atık gaz tesisatının içindeki
ve çevresindeki sınırlı hararet farkı ile birlikte böylece terleme oluşum eğilimi azalmış olur. Çekiş
sınırlayıcıların ayar değeri üzerinde gerçekleşen bir yukarıya doğru basınca ilave olarak yanma
biriminin ara verdiği durumlarda kazan dairesindeki oda havası ile atık gaz tesisatının havalandırılması
sağlanır. Fakat bu kurutma efekti düşen yukarıya doğru basınçla (değişme periyodu) azalır ve eğer
çekiş sınırlayıcıdaki ayar değerine ulaşılamazsa tamamen ortadan kalkar. Kapatılmış kapama diskine
doğrudan bir kavrama sayesinde ilave hava girişinin tıkaç klapesi mecburi ve otomatik olarak açılır.
Tatbik için ayrıca sızdırmaz klapelerine benzer motor kumandalı kapama klapeleri kullanılır, fakat bu
da “akımsız açık” uygulamalarda montajı ya atık gaz tesisatının yanağında yada bağlantı parçasında
kol olarak gerçekleştirilebilir. Daha büyük atık gaz tesisatları için motorlu mecburi kumandalı fazla
basınç klapeli bir ilave hava tertibatı gerekir.
Kombine edilmiş ilave hava tertibatında çekiş sınırlayıcının ayar diski ile oluşturulan açıklık, mecburi
kumandalı ilave hava açıklığı olarak kullanılır. Bir çekiş sınırlayıcıda gerçekleştirilen ve sonradan de
monte edilebilen motor kumandası, ayar diski ile gevşek bir etki bağlantısına sahiptir. Yanma birimi
çalışma dışı kaldığı sürece motor kumandasının bir tespit pimi ayar diskini açık konuma getirir, ki
böylece en büyük kurutma efekti de elde edilmiş olur. Motor kumandasının seçimine göre bacanın
havalandırma süresi 10 dakikayla sınırlandırılabilir. Isıtıcının devreye girmesi gerekiyorsa eğer, ilk
önce motor kumandası akım alır ve tespit pimi ayar diskini serbest bırakır, böylece bu, atık gaz
tesisatındaki yukarıya doğru basınca uygun olarak ayarlanabilir. Ancak motor kumandası son
pozisyonuna ulaştığında durdurma şalteri aracı aracılığıyla ateşleme serbest bırakılır. Burada da
motor kumandalı bir atık gaz klapesiyle aynı yüksek teknik emniyet talepleri geçerlidir.
Mecburi kumandalı ve kombine edilmiş ilave hava tertibatları yanma birimleri için katı yakıtlar uygun
değildir. Ayrıca DIN 4795’e göre ilave hava tertibatları esas olarak sadece DIN 4705 hükümlerine
uygun olarak alt basınçla çalıştırılan atık gaz tesisatlarında kullanılmalıdır.
Her yanma birimi, sadece model levhası veya teknik dokümanlarda belirtilmiş “asgari çekiş
ihtiyacında” optimal etki derecesine sahip olur. Atık gaz tesisatının uygun olmayan bir çalıştırma
durumu için uyarlanmış olduğundan, yukarıya doğru basınç hemen hemen her çalışma anında yanma
birimi için gerekli olandan daha yüksektir. Sonuç fazla yüksek bir atık gaz kaybıdır. Ayrıca düzensiz
yukarıya doğru basınçta fanlı brülörünün optimal olarak ayarlanmasında zorluklar meydana gelir.
Fazla yüksek yukarıya doğru basınç atık gaz/hava klapesi olmayan ısı jeneratörlerinde ayrıca brülörün
çalışmaya ara verdiği durumlarda durma anı kayıplarını da arttırır. Çekiş sınırlayıcı veya bir kombine
edilmiş ilave hava tertibatı sabit bir yukarıya doğru basınç ve böylece de yanma birimi için eşit
kalmaya devam eden optimal çalışma koşullarını sağlar.
Isınma modernizasyonunda normal durumlarda daha küçük performanslı ısı jeneratörleri monte edilir.
Daha düşük atık gaz miktarları, daha düşük atık gaz sıcaklıkları ve de yanma esnasında daha az hava
fazlalığı (daha yüksek CO 2 içeriği) mevcut bacalara bağlantıların nemlenmesi tehlikesini arttırır.İlave
hava tertibatları atık gaz tesisatının tatbik sahası esaslı şekilde genişletme ve yeni yanma birimine
uyarlama imkanı sağlamaktadır. Bununla birlikte motor kumandalı kombine edilmiş hava tertibatı ayırt
edici avantajlar sunmaktadır.
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Baca Temizleyicileri Sanatkarları Merkezi Loncalar Birliği teknik bölümü çalışma formları AB 801 (Isı
Geçirgenliği Direnci Gurubu II) ve AB 802 (Grup III) ‘de bir dizi diyagram yayınladı, ki bunlar
sayesinde, çeşitli ilave hava tertibatlı veya tertibatsız,yanma biriminin etkin oranına ve atık gaz
kaybına (atık gaz sıcaklığı) bağlı baca sistemlerinin tatbik sahası görülmektedir. Bu diyagramlardan
bazıları, “Isı Kazanı Ve atık Gaz Tesisatı,Ayarlama ve Uyarlama Talimatları” FIGAWA –Broşüründe ve
de “ Isı Jeneratörü Ayarlama – Atık gaz tesisatı, Isıtma Tesisatı bugün – atık gaz tesisatı buna dahildir”
Vdz-İşaret Formunda bulunmaktadır.
2.2.1.Seçme ve Büyüklük Tayini
İlave hava tertibatları hava performansına göre önceden verilmiş fark bacasına bağlı olarak Grup
1’den (en küçük hava performansı) 6’ya kadar ayrılır. Bununla birlikte atık gaz tesisatının yüksekliği,
enine kesit ve de imal türü tatbik sınırlarını belirler ve yanma biriminin ısıtma performansını sınırlar.
İlave hava tertibatları üreticileri tablolar, diyagramlar (Şekil 2.7) veya bir seçme sürümü sayesinde
uygun büyüklüğün seçimine olanak verir. DIN 4795’den tablo 2’nin temel teşkil eden değerleri ∆P 20
Pa 350 kW lık bir ısıtma performansı için atık gaz kütlesi akımının %50 lik bir ilave hava miktarı ile
birlikte, 260°C lik atık gaz sıcaklığıdır, baca enine kesitin hesaplanması DIN 4705 bölüm 1’e göre ve
de 20m’lik etkin bir yükseklik. Belirli bir tesisat için gerekli alt basınca bağlı ilave hava miktarı ve
böylece de çekiş sınırlayıcı uygun hava performansı tahmini formüle göre bulunabilir.
İlave hava miktarı m³/h = Baca enine kesiti (m²) x yükseklik(m) x atık gaz tesisatının sınır performansı
(kW).

(2.1)

Atık gaz tesisatının icrası ve hesaplanması için uygun gelen sınır performansı, yanma birimin izin
verilen azami kW olarak ısıtma performansı üzerinden çeşitli baca üreticilerinin hesaplama
diyagramlarından yapılmaktadır. Örneğin, icra türü II 20 cm lik (0,03 m² enine kesit) çapa ve 18 m lik
etkin yüksekliğe sahip bir baca için 140°C lik bir atık gaz girişinde 10 Pa lık bir gerekli alt basınçta,
0,09 kg/s lik bir azami atık gaz maddesi akışı ihtiva eder. Örneğin, 5 Pa lik basınç farkında burada bir
grup 4 çekiş sınırlayıcının montajı, yüksek hava basıncına ve düşük dış sıcaklığına (yüksek baca alt
basıncı) sahip günlerde ayarlanmış nominal değerin sabit tutulmamasına yol açar. Amaca uygun olan
montaj yerinin belirlenmesi ilave hava tertibatının hangi görevi yerine getireceğine bağlıdır.
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Şekil 2.7. Çekiş Sınırlayıcılar İçin Seçme Diyagramı. [6]
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Tablo 2.1. Çekiş Sınırlayıcı Çaplarına Göre Geçen Debi (M3/H) Miktarları
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Şekil 2.8’e göre montaj olanakları olarak bağlantı parçası hemen atık gaz dayanağından ardından
(pozisyon 1) ve de bağlantı parçasının üstünde duvarda (pozisyon 3) veya alt kısımda (pozisyon 4)
sayılabilir.
Atık gaz tesisatındaki yukarıya doğru basıncın sınırlandırılması en iyi şekilde bağlantı parçasında
montaj yeri 1’de elde edilir. Burada bağlantı parçasında ve ilave aşınmayı ve de düşürülmüş termik
yukarıya doğru basınçla birlikte fazla alt basıncın yön değiştirmesini önlemek için oranlara uygun
olarak düşük bir hava miktarı yeterli gelir. Uygulamada bu sayede bir çekiş sınırlayıcının tatbik sahası
dokümanlarda belirtilen değerler üzerinden genişlemektedir. Montaj yerinin seçiminde, çekiş
sınırlayıcının atık gaz tesisatının “sıfır noktasında” tertiplenmesine dikkat edilmelidir. Yanma biriminin
hükümlerine uygun işletilmesinde burada bir fazla basınç meydana gelmemelidir. Bir bağlantı
elemanındaki bağlantı daima atık gaz ses susturucusundan veya mevcut bir yön değiştiriciden (dirsek)
sonra tertiplenmelidir.
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Şekil 2.8. İlave Hava Tertibatının Montaj Olanakları. [6]

Şekil 2.9. Büyük Tesisatlar İçin Çekiş Sınırlayıcı, 250 Mm Çaplı, Hidrolik Amortisörlü[6]
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Büyük tesisatlarda brülörün çalıştırılmasında basınç klapeli bir çekiş sınırlayıcı ve yaklaşık 20 m üzeri
baca yüksekliklerinde ayar diski için ayrıca hidrolik amortisör donanımı kullanılmalıdır. (Şekil
2.9).Yüksek atık gaz tesisatlarında optimal ölçümlendirmede (olası küçük enine kesit) yanma biriminin
çalıştırılması esnasında önemli atık gaz hızları meydana gelebilir. Ateşleme durdurulduğu taktirde atık
gaz maddesi akışı durur ve atık gaz tesisatındaki alt basınç geçici olarak güçlü bir şekilde yükselir.
Bunun sonucu olarak iletişim esnasında tam olarak açılmamış sıradan imalata sahip çekiş sınırlayıcı
darbeli bir şekilde açılır, ki bu durumda zedelenmeler meydana gelir. Burada sınırlı bir şekilde de olsa
çekiş sınırlayıcının en düşük atık gaz hızına sahip bir yerde, yani büyük enine kesit ile tertip edilmesi
yardımcı olabilir. Çekiş sınırlayıcının yüksek bir ayarlaması da, burada ayarlama diskinin sonradan
açıldığından ve böylece büyük bir rezervin kullanıma girebildiğinden dolayı kendini pozitif olarak belli
eder. Optimal işletme koşullarına, sadece Şekil 2.9’da gösterilen ağır icralarda ayarlama diski için
hidrolik amortisör tertibatına sahip tek bir çekiş sınırlayıcı olanak sağlar.
2.2.2.Fazla Basınçlı İşletimler İçin Atık Gaz Tesisatları
Atık gaz tesisatı fazla basınç için donatılmışsa (yanma değeri cihazları), DIN 4795’e göre bir ilave
hava tertibatı uygun değildir. Belirli işletim koşullarında (büyük etkin yükseklik, rüzgar birikimi, kısmı
yük işletimi) fakat bu tesisatlarda da istenilmeyen gereğinden fazla bir basınç meydana gelebilir, ki bu
da yanma arızalarına yol açar. Burada yeni geliştirilmiş, basınç kumandalı şalterli, motor kumandalı
sızdırmaz kapama klapeli çekiş sınırlayıcı (Şekil 2.10) yardımcı olabilir. Alt basınçta kutuları üzerinden
kumandayla kapama klapesi açılır, bu şekilde içeri akan ilave hava basıncı önceden belirlenen bir
değere sabitler. Fonksiyonlar durdurma şalteri ile kontrol edilir.

Şekil 2.10. Atık Gaz İletimi (Fazla Basınç)İçin Mecburi Kumandalı İlave Hava Tertibatı
2.2.3.Çekiş İhtiyacının Ayarlanması
Fansız brülörlü gaz yakıtlı birimli tesisatlarda veya küçük performanslı ısıtma kazanlarında kural gereği
10 Pa lık bir çekiş ihtiyacı yeterlidir. Fazla yüksek ayarlanmış çekiş sınırlayıcılarda atık gaz kaybı ve
tesisatının enerji tüketimi artar. Ayrıca ayarlama diski sonradan açılır ve böylece ilave hava için sınırlı
bir enine kesiti serbest bırakılır. İlaveten ateşlemenin kapatılmasından sonra çekiş sınırlayıcı önceden
kapanır ki böylece atık gaz tesisatının havalandırılması azalır. Eğer bir çekiş sınırlayıcı gereğinden
düşük olarak ayarlanırsa ve böylece yanma birimi için gerekli çekiş ihtiyacına ulaşılmazsa, yanma
birimlerinde yanma arızaları meydana gelebilir. Bunun sonuçları; brülör alevlerinin geri tepmesi, ısıtma
yüzeylerinde ve/veya bağlantı elemanında kurum çöküntüsü ve de fansız brülörlü gaz yakıtlı birimlerin
akış emniyetinde uzun süreli atık gazın dışarı çıkması olabilir.
Çekiş sınırlayıcının ayarlanması tesisatın işletme konumunda, ayarlama ağırlıklarının çekiş
sınırlayıcıda üreticinin verdiği bilgilere göre vidalanması ile gerçekleşir. Çekiş sınırlayıcı bağlantı
elemanında hemen ölçü ağzının arkasında bulunuyorsa, ayarlama değeri ateşlemenin çekiş ihtiyacıyla
aynıdır. Basınç kaybı için, atık gaz tesisatı duvarına montajda çekiş sınırlayıcı bağlantı ısı
jeneratörünün dayanakları ile ilave tertibatının montajları arasında daha yükseğe ayarlanmalıdır, ki
burada hareket değeri olarak metre başına uzunluk yaklaşık olarak 1 Pa ve her bir 90° dirsek için ilave
yaklaşık 0.5 Pa kullanılabilir. Esas olarak çekiş sınırlayıcının ayarlanmasından sonra yanma biriminin
bağlantı dayanağının hemen arkasındaki ölçüm ağzı gerekli çekiş ihtiyacının sağlanmış olup olmadığı
kontrol edilmelidir.
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2.2.4.Tesisatın İşletmesi İçin Bilgi
Yaz aylarında ve de geçiş dönemlerinde normalde yukarıya doğru basınç düşüktür ve ayarlama diski
de böylece kapalıdır. Ancak yanma biriminin uzun süreli çalıştırılmasında çekiş sınırlayıcıdaki
ayarlama değerine ulaşılır, bu şekilde ayarlama diski açılır. Serbest bırakılmış enine kesit bu arada
giderek yükselen yukarıya doğru basınçla büyür. Yazın kapatılmış bir çekiş sınırlayıcı demek ki şikayet
konusu olamaz! Yanma biriminin ara verdiği durumlarda atık gaz tesisatının havalandırılması ve
kurtulması için kombine edilmiş veya mecburi kumandalı ilave hava tertibatı monte edildiyse, müşteri
motor kumandasının amacı hakkında bilgilendirilmelidir.
2.3.Bacadan Kaynaklanan Isı Kayıpları: Baca Kapama Klapesi
Isı üreten cihazlardaki yanma olayı duraklamalarında ısı üreten cihazda bulunan ısı kapasitesinin,
doğal taşınım ve baca çekişi yoluyla atmosfere (dış havaya) atılmasını önlemek için bacaya yani sıcak
hava akımının olduğu boruyu (kanalı) kapatan tertibat özellikle yakıt tasarrufu yönünden çok önemlidir.
Dikkat edilirse yan hava tertibatı, baca kapama tertibatından sonra takılmakta olup, hava kapama
klapesi kapalı olduğu zamanlarda da işlemini yapmaktadır.
Brülör ve baca kapama tertibatının müşterek çalışması şu şekildedir:
1.
2.
3.
4.

Brülörün çalışmaya başlamasından 5 ile 10 saniye gibi kısa bir süre önce, baca kapama
tertibatının motoru, aldığı uyarı ile çalışmaya başlar ve baca klapesi açılır.
Baca klapesi tamamen açıldıktan sonra brülör çalışmaya başlar.
Baca klapesi açık veya kapalı olduğu zaman ikaz ışıkları yanar. Klapenin açılıp kapanma
süresinde her iki ışıkta söner.
Su sıcaklığı referans değere gelince brülör durur ve baca klapesi kapanır.

2.3.1.Termik Klapeler
Küçük ısı sistemlerinde (kombiler, kat kaloriferleri, doğal gaz sobaları vs.) katlar arası emniyet ile yakıt
tasarrufu sağlayan, sıcaklığa duyarlı bimetaller vasıtası ile açılıp kapanan mekanik klapelerdir.










Sağladığı avantajlar:
Enerji tasarrufu sağlar.
Max. 270 oC gaz sıcaklığına kadar olan tüm cihazlar için idealdir.
Açılma sıcaklığı yaklaşık 40 oC’dir.
Çok kısa sürede açılır.
Çok bölümlü ayırma elemanları vasıtası ile emniyetli çalışır.
Yüksek basınçlarda gürültü yapmaz.
Kolay monte edilir.
Kat arası gaz sızıntılarını önler.

2.3.2.Motorlu Klapeler
Motorlu klapeler, gaz ve fuel oil yakıtlı ısıtma sistemlerinde kazanın baca çıkışına monte edilmektedir.
Dişli tertibatlı motor tarafından kumanda edilen kapak, ısı sistemi dinlenmeye geçtiği sırada atıkgaz
yolunu kapatır. Böylece ısı kaynağında üretilen enerji hapsedilerek depolanmış, doğal taşınımla veya
baca çekişiyle atmosfere atık gaz kaybı, aynı şekilde de soğuk havanın girmesi engellenerek gereksiz
soğumalar önlenmiş olur. Bu sistem hem enerji tasarrufu sağlayarak yıllık yakıt giderlerini önemli
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biçimde azaltmakta (sisteme göre %5 ile %12 arasında), hem de ısı sistemini az kullanılmasını
sağlayarak sistemin ömrünü uzatarak tesisatta oluşabilecek teknik arızaların ortaya çıkmasını en aza
indirgemektedir.

DIN 4755 ve DIN 4756 standartlarına göre gaz yakıtlı tüm ısıtma sistemleri için uygundur.
Motorlu klapeler brülör ile bağlantılı çalışmaktadır. Brülörden yaklaşık 7 s. önce açılmaya başlayan
klape tam açıldıktan sonra brülöre çalışabilmesi için sinyal gönderir. Brülörün durma periyotlarında ise
brülör kapandıktan sonra, 7 s. içinde klape kendisini kapatmaktadır.
Sağladığı avantajlar:








Yüksek değerlerde enerji tasarrufu sağlar.
Isıtma sisteminin (kazan, brülör, kalorifer vs.) ömrünü uzatır.
Tek elektrik bağlantısı ile kolay monte edilir.
Motor, klape ve şalterler arasındaki bağlantıdan dolayı emniyetli çalışma sağlar.
Tüm parçaları paslanmaz veya alüminize çelikten üretilmiştir.
Çalışma kontrolü otomatik veya manueldir.
Korozyona karşı dayanımlıdır.

Bir Almanya firmasına ait Motorlu Klape Modellerinin sınıflandırılması:
1.
2.
3.

MOK
MOK.AD
MOK.ADN

:%5 geçirgen özellikli (pilot alevli sistemler için)
:Tam sızdırmaz özellikli(elektronik ateşlemeli sistemler için)
:Motorlu klape ve sekonder havalandırma klapesinin kombine sistemi

Kazanlara Göre MOK Klapenin Montaj Şekilleri:

Şekil 2.11. Isıtılmayan Kazan
dairelerinde atmosferik brülörlü
kazanlara motorlu klape montajı

Şekil 2.12. Isıtılan Kazan
dairelerinde atmosferik
brülörlü kazanlara motorlu
klape montajı

Şekil 2.13. Fanlı
brülörlü kazanlarda
motorlu klape montajı
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2.4.Bacadan Isı Kayıpları: Ekonomizör
Konutlarda ve endüstride doğal gaz yakımında modern kazanların (yüksek verimli) kullanımı yanında
mevcut fuel-oil veya kömür yakan kazanlar da doğal gaza dönüştürülmektedir. Bu kazanlarda olması
muhtemel düşük kazan verimliliğinde ve baca gazı sıcaklığı doğal olarak yüksek olan kazanlarda fazla
pahalı olmayan cihazlarla kazanı terk eden duman gazının ısısından istifade ederek enerjinin geri
kazanımı sağlanmıştır.
Ülkemize doğal gaz gelmeden evvel sıvı yakıta ve katı yakıta göre kalorifer kazanı dizayn ederken
kazanı terk eden duman gazı sıcaklığının genel olarak 200°C olarak kabul edilirdi. Çünkü bu değer
kazanlarda ve bacada alçak sıcaklık korozyonu olmaması için yakıtın içindeki kükürt miktarına bağlı
olarak değişen asit çiğlenme sıcaklığının (bu değerler pratik olarak kömür için 180°C, fueloil için
160°C, motorin için 140°C) emniyetli bir miktar üzerinde olması gerekir. Doğal gazda ise kükürt yok
denecek kadar az olduğundan ve yoğuşma 56°C da başlandığından, kalorifer kazanlarında kazanı
terk eden duman gazı sıcaklığı 120°C’ye kadar düşebilir. Daha düşük sıcaklıklarda yoğuşmanın sebep
olabileceği korozyon, yoğuşan asit karakterli suyun (pH değeri 3,9-7 arasında) tahliyesi ve duman
gazlarının doğal çekişle bacadan atılamayacağı göz önünde tutulmalıdır.
Doğal gaza göre kazanı terk eden duman gazı sıcaklıkları göz önüne alınarak kalorifer kazanları
aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:




Düşük sıcaklık kazanları (yoğuşmalı veya kondenzasyon kazanları ) 40/120°C
Orta sıcaklık kazanları (modern kazanlar) 120 / 200°C
Yüksek sıcaklık kazanları (klasik kazanlar-eski kazanlar) 200°C ‘den yukarı.

Doğal gazda uygulamaya geçilmesi ile birlikte modern kazanların kullanılmasının yanında mevcut
kömür ve fuel oil yakan kazanlarda da doğal gaza dönüştürülmüş ve dönüştürülmeye devam
edilmektedir. Gerek modern kazanlarda ve gerekse dönüşüm yapılan kazanların çoğunda yapılacak
ölçümlerde baca gazı sıcaklığının yükseğe çıktığı (250 / 300 °C hatta 350°C) durumlarda kazanı
bacaya bağlayan duman kanalı üzerinde kazana yakın bir yerde 400/500°C gösteren bir pirometre
(termometre) yerleştirilip, brülörde iyi bir yanma ayarı yapılabilir.
2.4.1.Buhar Kazanlarında Kazanı Terk Eden Duman Gazlarının Sebep Olduğu Verim Kayıpları
Buhar kazanlarında baca gazı sıcaklıkları kalorifer kazanlarına göre değişiklik arz eder.
Duman gazı (baca gazı) sıcaklığı = üretilen buhar sıcaklığı +(50/100)°C

(2.2)

olarak pratikte alınabilir.
Örneğin; 6 bar doymuş buhar üreten bir buhar kazanında buhar sıcaklığı 164 °C ise; kazanı terk eden
duman gazı sıcaklığı yaklaşık 250 °C olur. 12 bar doymuş buhar kazanında ise bu durumda kazanı
terk eden duman gazı sıcaklığı da yaklaşık 300 °C alınabilir.
2.4.2.Bacadaki Atık Gaz Kayıplarını Azaltma Çareleri
Gerek kalorifer kazanlarında ve gerekse buhar kazanlarında alçak sıcaklık korozyonu riskine meydan
vermeden kazanı terk eden duman gazı sıcaklıklarını fuel oil yakımında 180 °C’a kadar, doğal gaz
yakımında 130 °C’a kadar düşürebiliriz. Bu düşürmeyi kazanın arkasına bir kısım ısıyı geri kazanmak
için koyacağımız enerji tasarrufu sağlayan cihazlarla yapabiliriz. (Şekil 2.14)
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SICAK SU

BY-PASS
KLAPE-SERVOMOTOR

KALORIFER DÖNÜS SUYU GIRISI

Şekil 2.14. Ekonomizör
Bunlar;





Brülöre verilen yakma havasını ısıtarak (hava ısıtıcısı veya bacadan by-pass)
Kalorifer tesisatında dönüş suyunu ısıtarak (ekonomizör).
Buhar kazanlarında kazana basılan besi suyunu ısıtarak (ekonomizör).
Kombine sistemler (hava ısıtıcısı + su ısıtıcısı)

Bu cihazlar mevcut sisteme uyum sağlamalı, bu cihazların ilavesi ile kazanın duman yolları direnci ve
sistemin su tarafı direnci aşırı artmamalıdır. Başka bir deyişle brülörün çalışmasında, sirkülasyon
pompasının veya besi pompasının fonksiyonunda bir problem yaratmamalı ve kolay monte
edilebilmelidir.
Örnek–1: İstanbul’da bir apartmanda 90/70 °C çalışan merkezi kalorifer kazanının kapasitesi 235 kW
ve yakıtı doğal gaz. Isınma dönemi; günde 15 saat yılda 180 gün. Doğal gaz brülörünün hava ayarını
mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde yapıldığında ve yapılan baca gazı analizinde kazanı terk eden
duman gazı sıcaklığı 250 °C, kazan dairesi sıcaklığı 20°C ve CO 2 miktarı % 10 ölçülsün. Şekil 1.7 den
sıcaklık farkını 230 oC olduğunda buna karşılık baca kaybı % 11’ dir ve yanma verimi,
η w = 100 - 11 = 89

(2.3)

kazanın radyasyon kayıplarını da % 2 (bu değer kazanın büyüklüğüne ve izolasyon şartlarına göre
(1 ila 4 arasında değişir)) kabul edelim. Dolayısıyla kazan verimi,
η w = 100 - (11+2) = %87

(2.4)

olur. Apartmanın ısınma için bir yıllık doğal gaz bedelini bulalım.
BN =

Q N * ba
Qa
235 * 15 * 180
=
=
= 82595 m³/yıl
w * H u w * H u
0,87 * 8,83

B N = Yıllık yakıt miktarı,
b a = tam kullanma saati h/yıl,

(2.5)

Qa = yıllık ısıtma işi kWh/yıl,
H u = Alt ısıl değer kWh/m3

Kazanın arkasına duman gazından istifade etmek ve kalorifer dönüş suyunu ısıtmak üzere bir su ısıtıcı
(Ekonomizör) ilave edip duman gazı sıcaklığını 150°C indirdiğimizi kabul edelim.
baca gazı sıcaklığı – çevre sıcaklığı = 150 - 20 = 130°C(2.6)
Şekil 1.7 den CO 2 miktarı 10 alırsak baca kaybını % 6 buluruz.
Yanma verimi de;
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η k = 100 - (6+2)= %92

böylece kazan randımanında % 5 artış elde edilmiş oluyor.
Bu şartlarda yıllık doğal gaz sarfiyatı
BB =

Q * ba 235 * 15 * 180
Qa
= N
=
= 78105 m³/yıl
w * H u w * H u
0,92 * 8,83

(2.7)

B B =ekonomizör kullanıldığında yıllık yakıt tüketimi m3/yıl
Fark: 82595 –78105 = 4490 m³/yıl
İstanbul’da konutlarda doğal gaz fiyatı 0,626 TL/m³ olduğuna göre
Yılık tasarruf: 2.810,74 TL/yıl olur. ( 4490*100/82595= 5,5 % tasarruf)
Bu şartlara uygun bir eko-kalorifer cihazının yerine montajlı fiyatı yaklaşık 5.000-TL olduğunu
varsayarsak,
5.000 / 2.810,74 = 1,78
yılda bu cihaz amorti edilecek demektir.
Örnek–2: Bir endüstri tesisinde 3000kg/h buhar üreten 12 bar işletme basıncında, fuel oil (kalorifer
yakıtı) yakan bir buhar kazanı var. Günde 10 saat, yılda 300 gün çalışmaktadır. Brülörün iyi bir yanma
yapacak şekilde hava ayarından sonra yapılan baca gazı ölçümlerinde baca gazı sıcaklığı 300 °C,
CO 2 % 11, kazan dairesi sıcaklığı 20 °C ölçülsün.
Şekil 1.7 den baca gazı kaybı % 13 bulunur. Kazanın radyasyon kaybını % 2 kabul edersek;
kazan verimi:
η w = 100 - (13+2) = % 85
olur. Bu kazanın arkasına atık duman gazlarından istifade için bir ekonomizör kullandığımızda duman
gazı sıcaklığını 100 °C düşünürsek:
Bu şartlarda kazan verimi:
η w =100-(8+2) = % 90
olur. 1 kg buhar üretimi için 600 kcal ısı ihtiyacı gerektiğini kabul edelim.
Yıllık yakıt tüketimi:
BN =

600 * 3000 * 10 * 300
= 661,764 kg /yıl
0,85 * 9600

Ekonomizör konulduktan sonra
BB =

600 * 3000 *10 * 300
= 625,000 kg/yıl
0,90 * 9600
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Fark 661,764 – 625,000= 36764 kg/yıl
İstanbul’da kalorifer yakıtı 1,712-TL/kg olduğuna göre
Yıllık kazanç 36,764 x 1,712 = 62,939,97 TL/yıl
Böyle bir ekonomizör cihazının yerine montajlı fiyatı 15,000 -TL olduğu düşünülürse amortisman
süresini aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz.

15.000
 0,24 yıldır.
62.939,97
2.5.Tam Yanmanın Oluşmaması ve Enerji Kaybı: Otomasyon
Yakıt tasarrufunu sürekli kontrol altında tutabilmek için tasarlanmıştır. Baca gazındaki O 2 miktarını
sürekli ölçerek tam yanma meydana gelebilmesi için hava girişini ve yakıt girişini kumanda eden
sistemdir.
2.5.1.Isıtma Sistemleri için Modern Ölçüm, Kumanda ve Ayar Tekniği
Günümüzde ısı sistemlerinden istenilen, minimum enerji ( yakıt veya elektrik ) sarfiyatı ile çevreyi
mümkün olduğu kadar kirletmeden maksimum ısı kapasitesi alabilmektir. Kazan üreticileri için
sistemler zaman ilerledikçe çok daha karmaşık olmaktadır. Yalnızca yanma havasına yeterli miktarda
yakıt karıştırılmasından öte minimum çevre kirliliğini sağlayan modern kazanlarda bunun yanında dört
farklı yakıta bağlı olarak regüle edilmiş birincil, ikincil, üçüncül hava, baca gazı sirkülasyon, kazan
basıncı vb. sistemler olmalıdır. Çok küçük ayarsızlıklar bile kazanın teknik olarak verimsiz çalışmasına
ve baca gazı atık maddelerinin üzerinde kötü etkide bulunmasına neden olacaktır. Bu yüzden ölçme,
kontrol ve ayarlama cihazları üreten firmaların görevleri; yanma proseslerinde en ufak sapmaları ve
değişimleri aynı anda kompanze eden hassas yanma kontrolunü sağlayan cihazları geliştirmektir,
bunu yaparken de minimum enerji harcayan, kolay çalıştırılabilir, güvenilirlik ve bulunabilirlik gibi
etkenlere de dikkat edilmesi gereklidir.
Bu zamana kadar yakıt hava karışımının yüke bağlı kontrolü mekanik olarak yapılmaktaydı. Yani
yaklaşık 30 MW' a kadar olan kazanlarda klape üzerinden mekanik olarak ayarlanır. Bu mekanik
sistemin en büyük dezavantajı ayarının manuel olarak yapılmasıdır. Yakıt-hava ayarı yapılan karışımın
yanma elementleri üzerinde direk etkisi olmaktadır. Bu yüzden yakıtın az yükleme yapıldığı
sistemlerde % 3 oksijen sapması normaldir.
Şekil 2.15’ de 4 MW’ lık bir kazanda, baca gazında bulunan hava fazlalık katsayısı ve oksijen
değerlerinin yıl boyunca yanma değişimlerine göre dağılımı grafikleştirilmiştir.
Yanmaya etki eden diğer olaylar aşağıdadır.
Hava;
Yakıt;

Sıcaklık - Basınç - Nem
Isı değeri - Sıcaklık – Viskozite – Yoğunluk - Gaz basıncındaki değişimler
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Şekil 2.15. Hava fazlalık katsayısı ve
oksijenin yıl boyunca değişimi. [8]

Şekil 2.16. Baca gazında ölçülen oksijen
eğrisi. [8]

Şekil 2.16' da brülöre gelen taze havanın yetersiz olduğu durumda kazan içerisinde yanma
tamamlanmayacağı için atık gaz kaybının çok yüksek olduğu görülmektedir.
% 8
K u m a n d a s ı z a y a r ( a y a r e ğ r is i)
K u m a n d a lı a y a r ( k u m a n d a e ğ r is i)
M in . O 2 d e ğ e r i ( y a n m a e ğ r is i)
M a x .C O d e ğ e ri (C O = % o 1 )

Duman yoğunluğundaki oksijen konsantrasyonu

7
6
5
4

K u m a n d a s ız a y a r

3
2

K u m a n d a lı a y a r

1
0
0

10

20
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100 %

Şekil 2.17. Brülöre Gelen Havanın Yetersizliğinin Atık Gaz Kaybına Etkisi. [8]
Şekil 2.17' de baca gazından oksijen kontrolü yapılan kazanın oksijen eğrisini görebilirsiniz.
Bu yüzden brülör mümkün olan en uygun hava miktarının sisteme gönderileceği şekilde
ayarlanmalıdır. Bunun anlamı brülörler atık gaz kaybı ile bağlantılı olarak optimal şekilde kontrol
edilemezler. Yanmaya etki eden değişimlerin dengelenmesi için ancak sisteme bir oksijen regülatörün
eklenmesi ile mümkündür. Sonuç olarak mekaniksel karışım ancak şartlara bağlı olarak yapılabilir, bu
işlemde hem zahmetli hem de zordur. Bu işlem ya ek bir hava klapesi ya da yakıt basıncının ayarı
veya vantilatörün hızının ayarı ile yapılabilir. Son yıllarda yakıt veya havanın mekanik karışımı özellikle
orta ve büyük kapasiteli kazanlarda elektronik destekli olarak yapılmaktadır ve gün geçtikçe
yaygınlaşmaktadır. Bu kontrol esnasında her kontrol edilecek unsur kendi içerisinde bir servo motor
yardımı ile yapılmaktadır. Isı ihtiyacına göre hafızasına girilmiş bütün bilgiler ışığında bir kontrol
elemanı da bu servo motora kumanda eder. Şekil 2.18' de yakıt hava karışımının otomatik olarak nasıl
ayarlandığını gösteren bir kazan sistemi gösterilmektedir.
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Oksijen regülatörü ile yanmadaki değişimler kolaylıkla kompanze edilebilir. Elektronik olarak yakıt
hava karışımının ayarı mekanik olana göre birçok avantaja sahiptir.











Ekrandan görüntü,
Gecikmelerin kompanzasyonu,
Yakıt değişiminde hava avansı,
Yakıt ve hava karışımı kontrol elemanlarının mesafe ve yerleşimlerinin sebep olduğu herhangi
kötü etki yoktur,
Dört ayrı yakıta kadar basit ve hassas ayar,
Otomatik yakıt açma-kapatma,
Sabit veya değişken oranlara sahip karışım yakıtların operasyonunda mümkünlük,
Oksijen ayarlanması ve/veya hava giriş sıcaklığı ile kazana etki eden değişimleri
kompanzasyon imkanı,
Güvenilirlik,
İşletim şartları ve hata sebeplerinin görüntüsü ile operatör için bilgi yardımı.

Bu sistemleri uygulayan bir firmanın ürünü olan VR4 dört adet yüke bağımlı kontrol elemanı olarak
geliştirilmiştir. Dört ayrı kanaldan oluşmaktadır ve bu kanallar üç kademede opsiyonel olarak
ayarlanarak servo motorlara veya frekans konvertere sabit (0/4.....20mA;
0.....10V) verirler.Bunun
yanında ünitede iki adet düzeltme girişi vardır, örnek olarak bir oksijen regülatörü için veya egzoz gaz
sıcaklığı için. Ayrıca ünitede iki adet mikroişlemci vardır, bu işlemciler buhar kazanları da dahil olmak
üzere kazan sistemleri için uygun olarak onaylanmıştır.
sınır değer

LS 2

sinyal

arıza

Brülör kumandası



6.4

arıza

sinyal

%92.6

yüklenme
O2 düzenleme

LS 1

RM

M

sürekli sinyal

RM

RM

M
duman gazı

M

M
M

yakıt

n
hava

I
geri bildirim
geri bildirim

Şekil 2.18. Yakıt Hava Karışımının Otomatik Ayarlanması Şeması. [8]
2.5.2.Yanma Havasının Hız Kontrolü ve Egzoz Gazı İçin Sirkülasyon Fanı;
Yanma havası fanı olması durumunda, hız regülasyonu yapılarak elde edilebilecek enerji
ekonomisinin değeri ile havanın klape yardımıyla kısılması arasındaki fark ortaya konulması gereklidir.
Şekil 2.19' da kısma klapesi yardımıyla hava akımının azaltılmasıyla oluşan gecikme, enerji kaybı ve
basınç kaybı arasındaki ilişki görülmektedir.

Bacalar Semineri

______________________

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

∆P
ηw

1871 _______

: Toplam basınç farkı
: Verim.


w

Fan Eğrisi

 P tat [ % ]

Fan H esabı için
O ptim um Nokta

Ayar klapesinde
basınç azalm ası

100
80

w

60
40

Fan G üç
Tüketim i

Kazan (Sistem )
Eğrisi

20
20

40 60

80 100

Debinin Akış M iktarı[%

Şekil 2.19. Gecikme, Enerji Kaybı ve Basınç Kaybı Arasındaki İlişki. [8]

fan eğrisi

P tat, w


sistem eğrisi

100



80

w

60

100

00

80

%1

60

0
%9

0
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 =w
0
%7
 =w
0
%6
0

0

40

 =w

%4

20

%5

 =w

 =w

20

 =w

 =w

40

fan çalışma
noktaları

debinin akış miktarı [%]

Şekil 2.20. Vantilatörün Çalışma Alanları.
Enerjinin büyük bir kısmı kısma klapesi sayesinde dışarı atılmaktadır. Sistem hız ayarı yapılarak
mümkün olabilecek en uygun noktada çalıştırılabilir.
Şekil 2.20' de vantilatörün devri ayarlanarak ısıtma sisteminin karakteristiği içerisinde herhangi bir
noktada çalışılabilinir. Pratikte fanın gücünün artmasına ek olarak, aynı zamanda konverter ve motor
enerjisi ile düşük yakıt yüklemeleri durumunda
kullanılan enerjide de azalmalar olmaktadır. Büyük seçilmiş fanların enerji tüketimi üzerinde de pozitif
etkisi vardır. Hız regülasyonu sayesinde fanın güç ihtiyacı aynı zamanda ısıtma sisteminin şartlarına
uymaktadır.
Şekil 2.21'de klape ayarı veya hız regülasyonu yapılması durumunda fanın güç tüketimi
karşılaştırılmaktadır. Elektrik enerjisi ekonomisi açıkça görülebilmektedir.
Grafikte görüldüğü gibi arzu edilen elektrik ekonomisi kazanın çalışma modu ve boyutuna ve fanın
dizaynına bağlıdır. Bu nedenle matematiksel bir hesaplama yoktur. Elektrik enerjisi ekonomisi
gözlendiği zaman, ilk kullanılan enerjide 2/3 oranında bir düşme olduğu saptanmıştır.
Bacalar Semineri
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Şekil 2.21. Klape Ayarı ve Hız Regülasyonunda
Fanın Güç Tüketimi
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Şekil 2.22. Klape Ayarı ve Hız
Regülasyonu Arasındaki Fark

Hız regülasyonunun diğer bir avantajı da, klape ayarı yapılan sistemlerde gürültünün çok olmasıdır.
Şekil 2.22' de hız regülasyonu ile klape ayarı arasındaki fark karşılaştırılmaktadır.
2.5.3.Ölçme Probu ile Optimizasyon;
Artık bugünlerde lamda probu olarak bilinen zirkonyum-di-oksit probunun, oksijen regülatörü ile
kullanılarak ısı sistemlerinde yanmanın optimizasyonu ve yanma değerlerinin görüntülenmesi
yapılmaktadır. Aşağıda bu sistemin avantajları görülmektedir.






Egzoz gazından direk ölçüm.
Hızlı reaksiyon ve ayar zamanı t < 15 s.
Ölçüm değerlerinin saklanması
Ölçüm yerinde gaz kaçağının olmaması.
Bakım azlığı.

Oksijen regülasyonu kullanılarak yanmadaki değişimlerin düzenlenmesinin yanısıra hava-yakıt oranıda
görüntülenebilir. Eğer istenmeyen aşırı bir değer görüntülenirse alarm verir.
Aşağıdaki unsurların dalgalanması yanmaya direk olarak etki eder.
Hava;




Sıcaklık
Basınç
Nem

Yakıt;





Isı değeri
Sıcaklık
Viskozite
Yoğunluk

Gaz basıncındaki değişimler
Diğer;
Kazan



Brülör
Mekaniksel değişimler
Bacalar Semineri
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Şekil 2.23. Parametrelerin Etkisi
Şekil 2.23' te hava basıncının ve yanma havası sıcaklığının değişimlerinin atık gaz içindeki oksijen
üzerindeki etkisi ve bu şekilde yanma işleminin kalitesi (kazan verimliliği, kirleticiler) görülmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.

Hava sıcaklığının kontrol edilmediği 0o C
Hava basıncı +25mbar
Kontrollü şartlar 20o C ve 1013 mbar
Hava basıncı -25 mbar
Hava sıcaklığının kontrol edilmediği -40o C

Bütün bu ölçümler güvenlik sebeplerinden dolayı ideal yanma için gerekli olandan daha fazla miktarda
yanma havası ister. Bu fazla hava gereksizce ısıtılır ve baca yolu ile ısı kaybı olarak atmosfere atılır.
Fazla hava karbondioksit değerinin düşmesine, atık gaz sıcaklığının artmasına, kazan verimi veya
kazanın atık gaz kaybı prensiplerine etki eder.
Atıkgaz ile hava sıcaklık farkı ve atıkgazda ölçülmüş oksijen değeri yardımıyla kazan verimliliği
bulunabilir:
q A = (T w - T L ) (

A2
 B)
21  O2

(2.7)

Burada ;

A2
B
η w = 100 - q A

Fuel oil Doğal gaz Hava gazı
0,68
0,66
0,63
0,007
0,009
0,011

LPG
0,63
0,008
(2.8)

Bu formülden görüldüğü gibi % 1 oksijen düşümü olduğu zaman kazan veriminde aşağıdaki artımlar
olacaktır.
Doğal gazda; yaklaşık. %0,60
Motorinde; yaklaşık %0,70
Ağır yakıtta; yaklaşık % 0,75

Bacalar Semineri
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Tablo 2.2. Yanma Verimi Üzerindeki Etkiler

Etki büyüklükleri

Etkinin büyüklüğü
Doğal gaz

Motorin

Ağır yakıt

Yakıt
1. Yakıtta ısıl değerinin değişmesi

+++(1.5)

-

+(0,3)

2. Yakıt viskozitesinin değişmesi

-

+(0,4)

++(0,6)

3. Yakıt ısısının değişmesi

-

0

+(0,4)

+(0,4-0,6)

0

++(0,7)

4.Gaz yada fuel oil basıncına
bağlı miktar değişmesi
Yanma havası
5. Hava sıcaklığı

+(0,3-0,4)

6. Hava basınç

+(0,3-0,4)

7. Havanın nemi

0

Sisteme bağlı olarak
Sistem Şartları
0 ile +(++) arası
8. Baca çekişi
9. Etkilerin sonucu olarak ya da
+ (0,3 - 0,35)
kirlenmeye bağlı atık gaz ısısı
( ) İçerisindeki sayılar ısıtma sisteminde olabilecek % verim değişikliğini vermektedir.
- : etki yok; 0: anlamsız etki; + : zayıf etki; ++ orta büyüklükle etki; +++ büyük etki
Tablo 2.3. Otomasyonun Yakıt Cinslerindeki Tasarrufları
Doğal gaz
1.Isıtma değerinin değişmesi

%1,5

Fuel Oil
Hafif

Ağır

-

%0,3

2.Fuel oil gaz basıncının değişmesi
sonucu brülör yüklenmesinin değişmesi

%0,5

%0,4

%1,7

3.Hava sıcaklığı değişimi

%0,4

%1,1

%2,4

4. Havadaki basınç değişimi

%0,3

%0,3

%0,3

Toplam
Bu
değişikler
ekstrem
değerler
olduğundan yıllık ortalama için sadece
yarısı hesaplamaya alınır, bu da :

%2,7

%1,1

%2,4

%1,35

%0,55

%1,2

O 2 regülasyonu sonucu arıza büyüklüğü telafi edildiğinden, brülörün ayarı ortalama 1 hac.%
O 2 optimum değere ayarlanabildiğinden, bir iyileştirme söz konusudur:
Yıllık toplam

%0,60
%1,95

%0,70
%1,25

%0,75
%1,95

Bacalar Semineri

______________________

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

1875 _______

Daha önce söylenildiği gibi kontrol sensörü olarak günümüzde zirkon dioksit sensörü kullanılmaktadır.
Atık gazdaki atık oksijen miktarı sadece bir yardımcı değerdir. Sızdıran bölgelerden sızan kaçak hava ,
brülör ayarı üzerinde bilinmeyen etki olarak kalmaktadır. Ekstrem durumlarda hava kaçakları, O 2 regülasyonun brülörde müsaade edilmeyen zararlı madde miktarı değerlerinin üstüne çıkmasına
neden olmaktadır. Bunu önlemek için yeri geliştirilen KS1 sondesi kullanılmalıdır. Hava fazlalık
katsayısı 2' nin yani artık oksijen miktarının verim eğrisi ve ısıtma sisteminin zararlı madde emisyonu
üzerindeki etkisi Şekil 2.24'de görülmektedir. Lamda - sondesinin geliştirilmesinde Heidelberg' de ABB
araştırma merkezinde yanmamış gaz parçacıklarını tespit etmek için bir potansiyemetrik duman
sondesi geliştirilmiştir. KS1 Potansiyemetrik duman sondesi yapı bakımından potansiyemetrik oksijen
sondesine benzemektedir. Oksijen sensöründeki katalitik aktif çalışma elektrodu yerine çalışma
elektrodunun katalitik aktivesinin düşürülmesi hedeflenmiştir. Böylece elektrod yüzeyinde oksitlenmeyi
oluşturan CO, H 2 gibi gaz parçacıklarının O 2 ile birlikte katalitik reaksiyonu engellenmiş olmaktadır.
Elektrod yüzeyinde oksidasyon nitelikli gaz molekülleri adsorbe edilir ve üç faz sınır haline dönüşebilir.
Orada sabit elektrod ızgarasından O 2 - iyonlarıyla reaksiyona girmektedirler. H 2 olayında buna paralel
olarak üç faz sınırında oksijen molekülü reaksiyonu gerçekleşmektedir.
opt
Kurum,CO,CH oluşumu

Atıkgaz ısı kaybı

Kurum sınırı


CO
CO

O2





CH

O2

CH



1,03
0,6

1,3
4,8



%10,5

O2

Şekil 2.24. Artık Oksijen Miktarının Verime ve Zararlı Emisyon Üzerindeki Etkisi.
Sensür gerilimi olarak bir kısım O 2 reaksiyonuna bağlı ve bir kısım oksidasyonlu gazların
reaksiyonuna bağlı bir karma potansiyel elde edilir. Bu karma potansiyel oksidasyonlu oksijen kısmi
basınca dönüştüren kısmı basınç ilişkilerinin bir fonksiyonudur, yani U= f(CO/O 2 ) yani U= f(H 2 / O 2 )
Şekil 2.25’ de bunu göstermektedir. Burada bir sensörün çeşitli oksijen partükel basıncı sensör tanıma
eğrisi U (CO) gösterilmektedir. Aynı zamanda logoritmik bir tanıma eğrisi elde edilmektedir. Şekil
2.25b'de CO /O 2 sensör gerilimi fonksiyon olarak verilmiştir. H 2 ya da CO gibi düşük oksidasyonlu gaz
konsantrelerinde, açık bir şekilde karma potansiyel sadece O 2 sondesinin sinyalinden daha yüksektir.
Karma potansiyelin oluşması çok kısa sürmektedir, t60 süre 2 s altına düşmektedir. Sensör duruma
göre duman kanalına yerleştirilebilir, deney gaz alıntısına gereksinim yoktur. KS1 kombi sondesinin
yanma sırasında optimizasyonun ve kontrolünde salt oksijen sondesine göre avantajları;










Kaçak havadan etkilenmez
Kısa cevap süresi ( t 60 < 2 sn )
Kalibrasyon gazları gerektirmez
Tanıma eğrisi güvenli yönde ( U S = f(CO / H 2 ) artmaktadır.
Ortalama ömrü yaklaşık 3 yıldır.
Kolay kullanım
Stabildir
Az bakım gerektirir
Hesaplıdır.
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Şekil 2.25. Yakıt Hava Karışım Etkisi.
Us(mV),CO(ppm)
KS1 duman sondesi
tanınma eğrisi
CO
potansiyemetrik
oksijen sondesinin
tanınma eğrisi

tamamlanmamış
yanma

tamamlanmış
yanma

O2(%)

Şekil 2.26. Kısmi Basınç İlişkileri.
Gazlı ateşleme sistemlerinde duman sondesi KS1 ve ona bağlantılı fonksiyonel mikro işlemci korumalı
yakıt / hava regülasyonu emisyon sınırlarına en yakın optimum yanmayı sağlar, ayarlar ve sabit tutar.
Burada yakıt / hava karışımı duman sondesinde zararlı madde ölçümü kuvvetli sinyal artışı oluncaya
dek hava miktarı azaltılmaktadır. Şekil 2.26 bunu açıklamaktadır. Tam yanma alanında CO Emisyonu çok düşüktür. Duman sondesinin gerilimi Nerust denklemine göre çalışmaktadır. Bu alanda
aynı potansiyemetrik bir oksijen sensörü gibi çalışmaktadır. Tamamlanmamış yanmayı
düzenlemektedir, duman gazındaki CO konsantrasyonu bu şekilde artmaktadır, değeri 1' den daha
büyük olması durumunda bile. Hızlı ve gecikmesiz aynı şekilde duman sondesi sinyali artmaktadır. Bir
potansiyemetrik oksijen sondesi ancak oldukça düşük O 2 ve çok yüksek CO değerinde, duman
gazındaki değeri 1' e yaklaştığı zaman dik bir artış göstermektedir. Duman sondesinin dik artan
sinyali tam yanmanın olmayışının başlangıcını göstermektedir. Bu noktadan itibaren yakıt / hava
karışımı yine hafiften hava fazlalığına doğru değişmekte ve böylece optimum çalışma noktası
bulunmuştur. Bu işlem belirli zaman aralıklarında tekrarlanırsa optimum çalışma noktası olumsuz
meteorolojik yada düzenek şartlarında bile sağlanmış olur. Mikro işlemcilerin marifetleri artmakta ve
gereksinim duyulan fonksiyonlar bir cihazla olanaklı hale gelmektedir.
Bacalar Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR









______________________

1877 _______

Kumanda cihazı
Sızdırmazlık kontrolü
Meteolojik kumandalı verim ayarlayıcısı
Kazan çıkarım regülatörü
Kendi kendini optimize eden KS1 kombine sondesi esasına göre çalışan, hazırlık
aşamasındaki Lamda regülasyonu
Bus bağlantısı ( az kablo kullanımını sağlar)

Burada fiyat / verim ilişkisi daha da iyileştirilmekte ve orta ölçekli işletmelerde (350 kW' den büyük ) bu
teknolojinin kullanımı iktisadi acıdan çekici hale gelmektedir.
2.6. Baca İçinde Yoğuşma: Taze Hava Sağlayıcıları
Bir diğer tasarruf sağlayan sistem de yanma havasının kazana girmeden önce ısıtılmasıdır. Bu
yapılamazsa en azından havanın çekildiği mekana dışarıdan giren soğuk havanın kontrollü alınması
sağlanmalıdır. Brülör devreye girmeden içeriye gerekli havayı basan bir sistem ile bu çözülebilir.

Örneğin; imal türü II (asgari 24 cm kalınlıkta veya iki tabakalı) olan 25 x 25 cm lik iç çap genişliğine
sahip bir bacadaki fanlı brülörlü yağ yakıtlı birimin (fazla basınç ateşlemesi) verilerinin sınır koşulları
dikkate alınmalıdır. 12m’ lik verimli bir baca yüksekliğinde ve ısı jeneratörünün % 10’ luk atık gaz
kaybında, ilave hava tertibatsız bacayı kuru tutabilmek için yaklaşık 30 kW ve üzeri olan bir ısı üretimi
yeter gelir. Buna karşın ilave hava tertibatı ile yeni bir kazanı önemli ölçülerde daha az sarfiyat veya
daha düşük atık gaz kaybı ile mevcut bacaya ıslaklık zararları beklenmeksizin bağlamak mümkündür.
DIN 4705 Bölüm 1’de Ekim 1993 basımı, her türlü tesisteki ilave hava tertibatının baca ve yoğunlaşma
noktası üzerindeki etkisinin bulunabileceği bir hesaplama işlemi gösterilir. Bir ilave hava tertibatının
akım tekniği açısından özelliklerinin denklem ölçülü tanımı (basınç farkına bağlı hava sarfiyatı) veya
ayar eğrileri önkoşuldu. DIN 4795’in, Nisan 1991 basımı, gözden geçirilmesinde bu talep dikkate
alınmıştır.
Şekil 2.27’ de ülke çapında kusurlu bulunmuş olan yaklaşık 100,000 civarındaki gaz yakıtlı yanma
birimli tesislerin % 37,2 sinde bacanın sadece ilave hava tertibatının montajı ile yeniden kurutulduğu
görülebilir. Atık gaz tesisatını kullanmaya devam edebilmek için, diğer % 28,4’ lük vakalarda ilave
tedbirlerle birlikte ilave hava tertibatlarının montajı yeterli geldi. İlave tedbirler derken kastedilen esas
olarak bağlantı parçasının (atık gaz borusu) ısı muhafazası ve de geliştirilmiş buhar kapamasız, soğuk
çatı bölümlerinde bacanın mineral ihtiva eden yanmaz inşa malzemeleri ile harici ısı muhafazasıdır.
Çok az vaka da ilave olarak çatı üzerinde bir harici ısı muhafazasına ihtiyaç duyuldu. Yalnızca
bacaların % 29’ unda göreli masraflı bir enine kesit azaltışına gidildi. Yüksek vasıflı paslanmaz çelik
veya seramik borulardan bir iç tabakanın çekilmesiyle veya enine kesitin uygun görülen inşa
malzemeleri ile indirgenmesi sayesinde atık gaz tesisatı yanma biriminin yeni yerleştirme verilerine
uyarlandı. Hessen’ de 470 tesiste sonradan yapılan kontroller, vakaların %40,6’ sında ilave hava
tertibatları takibinde bu enine kesit azaltışına aslında gerek olmadığı sonucu verdi.
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henüz
giderilmemiş
(%5.4)
sadece ilave
hava tertibatı
ile çözüm
(%37.2)

sadece sistemin
iyileştirilmesi
(%29.0)

sadece ilave hava
tertibatı ve sistemin
iyileştirilmesi ile
çözüm (%28.4)

Şekil 2.27. Bacanın Nemlenmesinde Gaz Yakıtlı Yanma Birimleri ile Kusur Giderim Türleri
(NLV = İlave Hava Tertibatı ). [6]
DIN 17160’a göre yanma birimlerinin çeşitli mekanlarda kurulduğu ortak bacalı tesisatlar için ilave
hava tertibatları uygun değildir. Bunun sebepleri, yanma birimi ve ilave hava tertibatı için çabalanan
eşit basınç ilişkileri ve yangın emniyetidir. Fakat uygulamada arzu edilirse, gaz yakıtlı birimlerin fansız
brülörlerle bağlanmış olduğu ortak bacalarda, sadece bir çekiş sınırlayıcı kullanılarak (yüksek atık gaz
kaybına ve ıslaklık zararlarına karşı bodrumda) monte edilebilinir. Çeşitli ülkelerin yapı
talimatnamesinde bu montajı şehir baca temizleyicisinin onayı ile imkan vermektedir. Bunun ön
koşulu, gaz yakıtlı birimlerin icra mekanları ile çekiş sınırlayıcının montaj yeri arasında bulunan benzer
basınç ilişkileridir. Bu ayrıca mekanların eşit pencere yönü ve karşılaştırılabilir. Hava girişi miktarı
bulunduğunda kabul edilebilir.

Şekil 2.28. Motorlu İlave Hava Sağlayıcısı. [6]
İlave hava tertibatının bir icra mekanında (oturma mekanı) montajında atık gaz tesisatının yan
duvarında tabandan 2,5 m den yükseklikte, ayrıca emniyet kuşağı veya ışın emniyeti şeklinde bir
yangın emniyeti tedbiri gerekli olur.
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Ateşlemenin ara verdiği durumlarda atık gaz tesisatının bir ilave hava tertibatı ile kurutulması sadece
atalet halinde yoğunlaşma noktasının altına düşülmediği durumlarda gerçekleşebilir. Ayrıca ilave hava
tertibatı yeterince hava girişi bulunan ve 15 °C’ lik mekan sıcaklığına ve kuru havaya (göreli nem oranı
azami % 60) sahip bir mekanda tertip edilmelidir. Nemli bir bodrum veya çamaşır kurutma mekanları
uygun montaj yerleri değildir.
Islaklık oluşumu körük brülörlü tesisatlarda esas olarak geçiş dönemlerinde, yani yanma birimlerinin
kısa süreli çalıştırılmalarında meydana gelir. Düşük dış sıcaklıklarda ve yanma birimlerinin olası uzun
süreli çalışmalarında atık gaz boşaltım sistemi daha iyi ısıtılır ve ıslaklık oluşum eğilimi azalır. İcra
mekanındaki ısı kayıplarını önlemek için bu zamanlarda motor kumandası devre dışı bırakılabilir.
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C TİPİ (HERMETİK) CİHAZLAR VE HAVA ATIKGAZ
ÇÖZÜMLERİ
Barış SAY

ÖZET
Gelişen ısıtma teknolojileri öncelikli olarak ısıtma verimlilik ve çalışma güvenliğini hedeflemekte
böylelikle hem enerji kaynaklarını daha doğru kullanım hem de kullanıcı açısından sistem güvenliği
sağlanmaktadır. Isıtma sisteminin önemli bir tamamlayıcısı olan bacalar da bu hedeflere ulaşmakta
önemli katkı faktörleridir.
Özellikle doğalgaz dağıtımının hızla artması ile ülkemizde bireysel ısıtma sistemlerinin ağırlıklı tercihi,
geçmişte yapılmış inşai bacaların uygunsuzluğu bir araya geldiğinde çözüm olarak C tipi (Hermetik)
cihazların ağırlıklı kullanılarak atıkgazın cepheden tahliyesi olarak bulunmuştur. Bu da yapı
cephelerinde görüntü kirliliği, atıkgazın oluşturacağı emisyonun yapılardan ve yaşam mahallerinden
uzaklaştırılamaması gibi olumsuz sonuçları beraberinde getirmişti.
Halbuki günümüz modern sistemleri aynı tip uygulamalara entegre edilecek özel baca sistemleri ile
hem atıkgazın çatı üzerinden güvenli bir şekilde atılması hem de yanma havasının baca yoluyla
ulaştırılıp uğrayacağı öne ısınma ile daha verimli ve güvenli çözümler de mümkündür. Bu çalışmada
bu tip sistemlerin tasarımı ve uygulama sonuçları anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hermetik Cihazlar, Baca Sistemleri, ısıtmada verimlilik, Yakıcı cihazlarda
güvenlik.

ABSTRACT
Developing heating technologies targeting to be more energy efficiency and safety in use. In this
manner both effective usage of energy resources and system safety for the users to be ensured. The
chimneys system as an important part of heating system very important factor to achive that targets..
Essppecialy after the natural gas distribution has been speed up individual heating in residential
buiedng became more popular and as the brick chimneys are not proper C type boilers with throuhg
the wall chimney gas exhousts became the only solution. But this solution come with problems such
as ssuspended emission around the building which is need to removed from residents and also create
bad visual it created bad visual results.
But modern systems also offering for same type of boilers integrated special chimneys systems which
are able to remove chimney gasses from the roof while suppling the burning air from the same system
Key Words: C type boilers, chimney, energy efficiency; saftey in heating devices
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1. GİRİŞ
Isıtma cihazlarında oluşan ve zahirli veya tehlikeli gazlar içerebilecek atıkgazların uygun bir baca
hattıyla çatı üstünden tahliyesi en uygun nokta yöntemdir. Böylelikle atıkgazlar insan yaşam
mahallerinden olabildiğince üst bir noktadan atmosfere ulaştırılıp emisyon etkisinin minimize edilmesi
sağlanabilmektedir. Özellikle ülkemizde bireysel ısıtma sistemleri kombilerde sıklıkla rastlanan
cepheden atıkgaz tahliyesi tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. 1989 yılında Münih Teknik
Üniversitesinde yapılan bir çalışmada atıkgazların bir baca yoluyla çatıdan veya cepheden
tahliyelerinin oluşturacağı emisyonlar incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda baca yoluyla atılan
atıkgazların beklenenden çok daha fazla seyrelerek çevre yönetmelikleri gereği istenen emisyon
seviyelerinin çok daha altında sonuç verdiği buna karşın cepheden yapılan tahliyelerde baca kullanımı
ile karşılaştırıldığında yaşam mahallinde oluşturacağı emisyon değerinin 100 kat daha fazla olduğu
tespit edilmiştir. Cepheden tahliye edilen gazların rüzgar varlığı veya yönü ile ilişkili olarak bina
etrafında dağılmadan kalması, açık cam veya menfezlerden yapı içine girmesi gibi durumlar tespit
edilmiştir.
Bu durumun çok katlı yapılarda birçok cihazın cepheden atıkgaz tahliyesi yapması sonucu katlanarak
artacağı aşşiikardır.
Berlin, Çevre İdaresi içinde yer alan Su, Toprak ve Hava Hijyeni Enstitüsünden Dr. Norbert Englert
tarafından yürütülen iki araştırma, bu tarz bir ortama maruz kalma risklerini, sağlık üzerindeki etkilerini,
hamilelik öncesinde ve sonrasında karbonmonoksit ve nitrojendioksitin iç mekan değerleriyle etkilerini
araştırıyor.
Tüm bu sağlık risklerinin yanı sıra özellikle soğuk bölgelerde kış aylarında kısa bir bağlantı hattıyla
yanma havasının dış ortamdan cihaza alınması sonucu yanma veriminde de kayıplar oluşmaktadır.

2. C TİPİ CİHAZLARIN TASARIM VE UYGULAMASI
Ülkemizde hermetik cihazlar olarak tanımlanan C tipi yakıcı cihazlar ilk olarak yapıların git gide daha
izole olması sonucu yanma havası tedariğinde yaşanan sıkıntıları çözmek amacıyla tasarlanmıştır.
Bilindiği gibi her yakıcı cihazın yanmanın gerekleşebilmesi için belirli miktarda hava ihtiyacı vardır.
Daha sonrasında yanmaya giren gazlar ortamdan tahliye edilmeli ve bu döngü yanma gerçekleştiği
sürece devam etmelidir. Bunun devamlılığı için sürekli olarak hava tedariği sağlanmalıdır. Bunu
sağlanamadığı durumlarda ise ortamdaki gazların dışarıya atılması sonucu ortam basıncı düşecek ve
tahliye için gerekli negatif basınç baca içinde sağlanamayacaktır.
Yapı teknolojilerinin gelişimi ile yapıların izolasyonu çok daha önem kazanmış git gide sızdırmaza
doğru giden yapılar tasarlanmaktadır. Cihaz üreticileri bu sorunu görerek yanma havası dışarıdan
tedarik edecek, ortamla ilişkisi olmayan sızdırmaz cihazlar tasarlamışlar ve çözüm olarak piyasaya
sürmüşlerdir.
Türkiye’de C tipi cihazların popülerleşmesi ise farklı bir şekilde gerçekleşmiştir. Doğalgazın gelişimi ile
birlikte eski yapılarda bireysel kombiler uygulanmak istendiğinde uygunsuz inşai bacalarla
karşılaşılmış buna bu cihazların uygulanabilmesi için ise atıkgaz çıkışında fan bulunan bundan dolayı
bacadaki negatif basınca ihtiyaç duymayan C tipi cihazların bacasız uygulamaları bu soruna çözüm
olmuştur. Günümüzde Türkiye çapında 100 binlerce cihaz bu şekilde uygulanmış ve kullanılır
durumdadır.
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3. ATIKGAZLARIN CEPHEDEN TAHLİYESİNİN OLUTURACAĞI RİSKLER
3.1 Sağlık Riskleri
3.1.1 Karbonmonoksidin Oluşturacağı Riskler
Karbonmonoksit yakıcı cihazlardaki yanma sonucu ortaya çıkan en önemli zehirli gazlardandır.
Büyük Avrupa kentlerinde trafik ortamında 8 saatlik ortalama karbonmonoksit konsantrasyonu genelde
20 mg/m3 ‘in (17 ppm) altında olup, 60 mg/m3 (53 ppm)’lük kısa süreli çıkışlar yapar. Gaz ısıtıcıları
bulunan evlerde, 60-115 mg/m3 (53-100 ppm)’e kadar karbonmonoksit çıkışları ölçülmüştür.
Karbonmonoksit hızla, alveoller, kılcal damarlar ve plasenta zarına difüz eder. Emilen
karbonmonoksitin yaklaşık %80-90’ı kan içinde belli biyo marker’ları gösteren karbon hemoglobin
(COHb)’yi şekillendirmek üzere hemoglobin ile bağlanır. Hemoglobinin karbonmonoksiti çekme eğilimi
oksijene göre 200-250 kat daha fazladır. Sabit bir karbonmonoksit ortamına maruz kalma durumunda,
COHb konsantrasyonu hızla artar; üç saat sonra seviyesini düşürür ve 6-8 saat sonra daimi bir
duruma erişir. Fetüs içinde atılım dönemi yarı ömrü, gebeye göre çok daha uzundur. Gerçek yaşamda
her bir COHb seviyesini öngörmek zordur, çünkü hem iç hem de dış mekândaki karbonmonoksit
konsantrasyonları büyük alana yayılır ve geçici değişkenlik gösterir. (4)
Englert’in 1997 ve Jacobs et al 1989 çalışmasına dayanarak, pencere yakınında yerel karbonmonoksit
konsantrasyonlarının 200 mg/m3’e kadar çıkabileceği söylenebilir. Almanya’da güvenli olarak görülen
iç mekan konsantrasyon sınır değerleri 60 mg/m3’dür. Bu limitlerin üstüne çıkılması halinde, insan
sağlığı üzerinde etkilerin görülmesi muhtemeldir. 6 mg/m3 ‘ün altında bir seviyeye uzun süreli maruz
kalınması halinde insan sağlığı düşük ölçüde etkilenecek veya hiç etkilenmeyecektir. (2)
Pencerelerin olduğu bina cephesi yüzeyinde gazların dolaşması ile yaşam birimlerinde zarar verici
konsantrasyon seviyeleri oluşabilir. Jacobs et al 1989.
3.1.2 Nitrojen Dioksit
Bu kirletici maddenin sınır değerleri, kısa süreli maruz kalma durumunda 350 µg/m³ ve bir haftalık
maruz kalma durumunda 60 µg/m³’dür. (3)
Pencerelerin olduğu bina cephesi yüzeyinde gazların dolaşması ile yaşam birimlerinde zarar verici
konsantrasyon seviyeleri oluşabilir. (Jacobs et al 1989.)
Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre astımlılar nitrojen dioksitten etkilenen en hassas kişilerdir.
Astımlılarda nitrojen dioksit, soğuk havaya karşı hava yolu aşırı cevaplılığını artırabilir. Nitrojen dioksit,
normal ve astımlı kişilerde, bir bronkokonstriktörün olmadığı durumlarda pulmoner fonksiyonlarını
doğrudan etkilemeyecek seviyelerde dahi farmakolojik bronkokonstriktör ajanları ile ölçülen bronş
tepkisini artırır. Astımlıların bu duruma daha hassas oldukları görülmektedir. Bazı araştırmalar 376560 µg/m³ gibi düşük nitrojen dioksit seviyelerinde brokokonstriktörlere yanıt vermede artış olduğunu
göstermektedir. (4)
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırma verilerine dayanarak 1 saat boyunca 200 μg/m3’lük bir değer
önerilir. Bu tavsiye edilen değer iki katına çıkartıldığında (400 μg/m3), astımlıların pulmoner
fonksiyonlarında muhtemel küçük etkilerin görüleceğine işaret edilmektedir. Astımlıların aynı anda
veya sırasıyla nitrojen dioksit veya bir aeroallerjene maruz kalmaları halinde, alerjenlere aşırı cevap
verme riskleri artar. önerilen değerin (100 μg/m3, 50 ppb) %50 oranında olması halinde, araştırmalar 1
saat içinde akut bir tepki alınmadığını göstermiştir. (4)
Yıllık ortalama değerini gösteren temel bir kural için, belli bir nümerik değerin seçilmesini açıkça
destekleyen herhangi özel bir araştırma veya araştırma seti olmamasına rağmen veri tabanı, halkın
kronik nitrojen dioksite maruz kalmasının önlenmesi ihtiyacı olduğuna işaret etmektedir. Örneğin gaz
sobalarının kullanıldığı yoğun nitrojen dioksit kaynağı olan iç mekân havası üzerinde yapılan
araştırmalar, bu ortamda 30 μg/m3’lük (2-haftalık ortalama) bir artışın 5 ile 12 yaş arasındaki
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çocuklardaki üst solunum yolu hastalıklarında %20’lik bir artışa neden olduğuna işaret ediliyor. Ancak
etkilenen çocuklar, iç mekânda üst değerde nitrojen dioksit oranlarına maruz kalmışlardı, ki bu
değerler genel olarak dış mekânda görülenden çok daha yüksekti. Böylece sonuçlar, dış mekan
durumu ve miktar açısından kolayca tahmin edilemez. Her ne kadar sonuçlar, nitrojen dioksit için açık
maruz kalma-tepki bilgisi sunmasa da, dış mekânda yapılan epidemiyolojik araştırmalar; dış ortamda
zehirli madde içeren havaya maruz kalmanın nitel kanıtının, çocuklarda (50–75 μg/m3 veya yüksek
yıllık ortalama konsantrasyonlarında kesinlikle anlamlı ve iç mekânda yapılan araştırmalardan elde
edilen bulgular ile tutarlı) artan solunum semptomları ve akciğer fonksiyonlarında düşüş ile ilişkili
olduğunu gösterdi. Bu epidermiyolojik araştırmalarda, nitrojen dioksit zehirli karışım için iyi bir gösterge
olarak ortaya çıkıyor.
Bunun dışında hayvanlar üzerinde yapılan toksikolojik araştırmalar, uzun süreli maruz kalma
durumlarının, akciğer savunma mekanizmalarını zayıflattığını ve akciğer yapısında değişikliklere
neden olduğunu gösteriyor. Bu temel bilgilere dayanarak nitrojen dioksit için uzun vadede geçerli bir
kuralın oluşturulması önerilir. Gözden geçirilen aratırmalara dayanan iyi desteklenmiş bir değer
seçmek mümkün olmamıştır ancak Çevre Sağlığı Kriteri için önceden yapılan bir gözden geçirme
çalışması, nitrojen oksitleri için 40 μg/m3’lük yıllık bir değerin tavsiye edildiğini belgelemektedir.
Alternatif bir değeri desteklememesi halinde bu rakam, hava kalitesi temel değeri olarak kabul edilir.
(4)
3.2 Cihaz Verimliliği ve Çalışma Riskleri
3.2.1 Verimliliğe Etkisi
C tipi cihazlarlın atıkgazlarının bina cephesinden dışarıya tahliyesi sırasında aynı şekilde yine
cepheden genellikle atıkgaz borusu ile konsantrik bir hattan yanma havası da cihazın içerisine alınır.
Her ne kadar atıkgaz bir fan sayesinde dışarıya üfkenerek atılıyor olsa da yatay hatta oluşacak
dirençler, olası karşı rüzgarların etkisi ile genellikle bina cephesinde bir yoğunluk gösterirler. Atıkgazın
çıkış noktasına 10–15 cm çok yakın bir yerden çekilen yanma havası dışarıya atılmış gazları tekrar
yanma havası olarak alıp daha düşük oksijen konsantrasyonunda düşük verimli yanmaya neden
olurlar.
Aynı zamanda kısa bir hattan alınan yanma havası kış aylarında soğuk dış ortam havası direkt
yanmaya girecek ve bu da oda havası sıcaklığında bir yanma havasına göre daha düşük ısıl verim
demek olacaktır.

C tipi bacaların dikey hattan baca yoluyla atıkgaz tahliye/hava tedariğinin sağlanması durumda ise
sertifikasyona sahip bir sistemde atıkgaz/temizhavanın birbirne karışması engellenmiş olacak hem de
özellikle konsantrik sistemlerde dikey hattan gelecek olan yanma havası belirli bir ön ısıtmaya maruz
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kalıp yanma verimliliğinin artması sağlanacaktır. Bu tip uygulamalarda cepheden yapılan tahliyeye
göre %3–4 artı verim sağlandığı ölçülmüştür.
3.2.2 Cihaz İşlevinde Yaratacağı Riskler
Doğalgazın yanması sonucu ortaya çıkan atıkgaz her yüksek oranda su buharı bulundurur. Atıkgaz
konvensiyonel tip hermetik kombilerde 100–120 oC, yüksek verimli yoğuşmalı kombilerde ise 40–50
o
C’ye kadar düşmektedir. Atıkgazın duvardan tahliyesi durumunda özellikle soğuk bölgelerde atıkgazın
ve dolayısı ile içindeki su buharının dış ortamdaki soğuk hava ile karşılaşması sonucu ani yoğuşma ve
bu sıfırın altındaki derecelerde ise gaz çıkış ağzında buzlanma ve buzlanmanın birikmesi sonucu baca
ağzının tıkanarak cihazın çalışmaz hale gelmesi söz konusu olabilmektedir.
Bir diğer problem olarak ise ters rüzgar akımlarıdır. Özellikle yüksek katlı yapılarda kat sayısı arttıkça
üst katlardaki rüzgar hızları oldukça yükselebilmektedir. Bu durumda hermetik cihazlarda atıkgazın
atılmasını sağlayan fan belirli bir safhaya kadar rüzgar dirençlerini yenebilse de bir noktadan sonra
rüzgar direncini karşılayamamakta ve cihaz arızaya geçebilmektedir.
Baca yoluyla yapılan atıkgaz tahliyesinde ise cihazların sağladığı pozitif basıncın yanı sıra baca
içerisinde oluşacak negatif basınç atıkgazın daha kolay atılması çatı üzeri detaylara da dikkat edilmesi
durumunda rüzgar etkisi minimumda kalmasını sağlamaktadır.

Resmi 1:Atıkgaz Çıkışında Buzlanma Problemi
3.3 Diğer Problemler
Yukarıda sıralanan riskler ve problemlerin cepheden atıkgaz tahliyesi durumda bina cephelerinde
görsel ve mimari sıkıntılar oluşturmakta hem şehircilik hem de mimari anlamda hoş olmayan
görüntüleri doğurmaktadır. Ayrıca yapının planlanmasında mimari anlamda sınırlar koymakta, bireysel
ısıtma cihazlarını her zaman bina cephesine yakın noktalara planlanmasını gerektirmektedir.
Ayrıca yeni yapılan bir binada cepheden tahliyeye göre planlama yapıldığında, binaya herhangi bir
baca konmayacağından gelecekte olası bir yakıt değişimi ya da sistem değişiminde bacalı bir çözüm
imkanı ortadan kalkacak, bu yüzden sistem ya da yakıtta yaşanacak problemlerde hane sakinleri çin
ikinci bir alternatif olamayacaktır.

4. BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE MEVCUT UYGULAMALAR
Yukarıda yer alan özellikle sağlık riskleri ve bu konuda yapılan denesel çalışmaların sonuçları baz
alınarak birçok Avrupa Birliği ülkesi atıkgazın cepheden tahliyesine çeşitli sınırlamalar ve önlemler
getirilmiştir.
Bacalar Semineri
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mı?
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Polonya
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hayır
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binalarda
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< 12 kW

hayır
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hayır
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< 11 kW (heat)
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4.1. İspanya





Birden fazla katlı yeni binalarda baca kullanılması gerekmektedir. Duvardan geçen
terminallere müsade edilmemektedir.
Bu tür binaların tadilatı esnasında, eğer mevcut baca yeni cihazlara uygun değilse, terminalleri
duvardan geçirmek mümkündür. Tabii ki bu yeni terminaller (başlıca pencere ve duvarlara
olan mesafeler) için belli düzenlemeler ve şartlar vardır. Bunun dışında Nox 5 (düşük emisyon)
sınıfında olması gereken kazanlar için de belli düzenlemeler ve şartlar vardır.
Müstakil evlerde sadece gaz yakıt kullanan (yağ veya biyo kütle ile değil) kazanların
terminallerini duvardan geçirmek mümkündür.
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4.2. Çek Cumhuriyeti
CZN 734201 standardı cepheden atoıkgaz tahliyesi çözümlerinin kullanımına ilişkin düzenlemeyi
içerir. Düzenlemeye göre baca gazlarının çatıdan tahliye edilmesi gerekmektedir. Duvardan geçmeli
çözümlere sadece teknik olarak başka bir çözüm yolu olmadığında onay verilir. Bu durumlarda
genelde binada yapılan yenileme işlerinde görülür. Yeni binalarda kesinlikle kullanımına izin
verilmemektedir. Ayrıca böyle bir durumda açılan delikler ile ilgili belirlenmiş kesin mesafelere
uyulacaktır.
4.3 Almanya
Almanya’da yasal mevzuata göre baca gazlarının tahliyesi çatıdan yapılmalıdır. Bazı belli tanımlı
durumlarda eğer, diğer çözümler mümkün değil veya çok maliyetli ise, baca gazlarının duvardan
tahliye edilmesine izin verilir. Bu aynı zamanda yeni binalarda duvardan geçmeli sistemlere kesin onay
verilmediği anlamındadır. Eğer cepheden tahliyenin yapılabileceği bir durum varsa, o takdirde pencere
ve diğer açıklıklarla ilgili belirlenmiş mesafelere kesin dikkat edilecektir.
Düzenlemeler
Eyaletlerin yapı yasasının 38. maddesi gereği, baca gazlarının çatıdan tahliye edilmesi gerekmektedir.
Duvardan geçişler ancak aşağıdaki durumlarda olabilir:
1. Çatıdan tahliye etme çözümleri karşılanamayacak yükseklikte ise ve
2. Isıtma sisteminin kapasitesi 11kW’den yüksek değilse.
Düzenlemenin adı:. DVGW Çalışma Tablosu G 600 “Gaz uygulamalarına yönelik teknik kurallar –
DVGW TRGI 1986/1996
4.4 İtalya
Genel olarak İtalya’da baca gazlarını dış duvardan yatay olarak geçirmek yasaktır.
D.P.R. 551 yıl 1999, aşağıda belirtilen hususlarda yine aşağıda verilen bilgileri belirlemiştir:




İşlem bir cihazın sadece değiştirilmesinden (renovasyon) ibaretse (ısıtma sisteminin herhangi
bir başka parçasını değiştirmeden, örneğin radyatörler, borular, valflar, kanallar vs.) baca
tahliyesini duvarın içinden geçirmek suretiyle yapmak mümkündür. Ancak bunun için yeni
cihazın UNI EN 297 yıl 1996 standardına tamamen uyumlu olması ve yeni cihazın özellikle
UNI EN 297 standardına göre çevreye daha az zarar veren bir kategoride olması, kirletme
değerlerinin daha düşük olması gerekmektedir. Ancak bu olmasa dahi, kullanılabilecek eski bir
bacanın olması gerekir.
Baca gazının dış duvardan tahliyesi mümkün ise, mesafenin UNI 7129 standardına uygun
olması gerekmektedir.

Yasalar



Hükümet yasası: D.P.R. 551 yıl 1999 ve D.P.R. 412 yıl 1993
Talimatlar ve uygulamaların açıklandığı norm: Norm UNI 7129 yıl 1992

5. ÇÖZÜM OLARAK DENGE BACALI SİSTEMLERİN KULLANIMI
Genel olarak hava atıkgaz sistemi olarak isimlendirilen ve tiplerine göre farklı isimlerde alabilen ve
atıkgaz tahliyesini dikey hattan çatı üzerinden atabilen baca sistemleri, sağlıklı ve güvenli bir çözüm
olarak yıllardır kullanılagelmekte ve sınırlamaların olduğu ülkelerde en sık kullanılan çözümler olarak
var olmaktadır. EN 13384–2 standardı ve çeşitli enstitülerin testlerine göre planlanarak yüksek katlı
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yapılarda birden çok cihazın bir bacaya bağlanmasına izin verirler. Böylelikle planlama ve uygulamada
avantaj yaratırlar.
Sistem ana olarak atıkgazı yukarıya taşıyan bir hat ve yanma havasını cihaza taşıyan ikinci bir
kanaldan oluşurlar. Paralel veya konstantrik olabilen bu iki kanala cihazlar yine özel bağlantı aparatları
ile bağlanır ve bu sayede ortam havası ile ilintisiz sistemler kurularak
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İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE EKSERJİ
ÇÖZÜMLEMESİ
Taner DERBENTLİ

ÖZET
Bu çalışmada iklimlendirme sistemlerinde son yıllarda ekserji alanında gerçekleştirilen çalışmalar
gözden geçirilmiş, yapılan çözümlemeler, uygulanan yöntemler ve gelişmeler değerlendirilmiştir.
Ekserji çözümlemesi son yıllarda özellikle güç üretimi alanında yaygın olarak kullanılmakta, sistem
tasarımının hem tüm olarak hem de bileşen bazında iyileştirilmesi için yöntemler geliştirilmektedir.
Ayrıca termoekonomi adı verilen bir bilim dalı gelişmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar, elektrik, ısıl
enerji gibi ürün maliyetlerinin ekserji temelli olarak hesaplanmasını, sistemlerin ömür boyu
maliyetlerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Son yıllarda ekserji ve termoekonomi uygulamaları
iklimlendirme sistemlerinin tasarımında ve değerlendirmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu
çalışmanın amacı, öne çıkan bazı çalışmaları özetlemektir.
Anahtar Kelimeler: İklimlendirme sistemleri, ekserji çözümlemesi, termoekonomi

ABSTRACT
Recent work in the area of exergy analysis of HVAC Systems has been reviewed in this study. In this
context the analysis made, the methods applied and the developments have been considered. Exergy
analysis has been extensively used in the area of power production in the last years to optimize
systems and components. Furthermore a scientific discipline called thermoeconomy has been
developed. The studies in this field lead to the computation of product costs such as electricity and
thermal energy. Furthermore the life cycle costs of systems may be calculated. The exergy analysis
and thermoeconomy has been applied to the design and evaluation of HVAC systems in the last few
years. The object of this study is to summarize the recent literature in this area.
Key Words: HVAC Systems, exergy analysis, thermoeconomy

GİRİŞ
Yapıların enerji yöntemleriyle, başka bir deyişle termodinamiğin birinci yasasına dayanan yöntemlerle
verimlilik çözümlemeleri, ısıtma, soğutma, iklimlendirme alanında oldukça ayrıntılı bir biçimde
irdelenmiştir. Bu amaçla, TRNSYS, EnergyPlus gibi çeşitli ticari yazılımlar da geliştirilmiştir. Buna
karşın yapıların ekserji çözümlemesi henüz gelişme aşamasında olup, bu konuda yapılan
araştırmaların, yayınların sayısı çok fazla değildir. Bu bildirinin amacı son beş yılda yapıların ve
iklimlendirme sistemlerinin ekserji çözümlemeleri ile ilgili çalışmaları özetlemektir. Bu amaçla ASHRAE
Transactions, Energy Conversion and Management, Energy and Buildings, Buildings and
Environment, Applied Thermal Engineering dergilerinin özellikle son on yıl içinde yayımlanan sayıları
incelenmiş, konu ile ilgili çalışmalar gözden geçirilmiştir. Kuşkusuz tesisat mühendisini ilgilendiren
temel soru, ekserji çözümlemesine neden gerek duyulduğu, ekserji çözümlemesinin fazladan
sağladığı bilginin ne olduğudur. Bu temel sorunun altında şu sorular da sıralanabilir:
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Ekserji çözümlemesi sistem bileşenlerinin tasarımına yeni bir bakış açısı getirmekte midir?
Ekserji çözümlemesi değişik bileşenlerden oluşan sistemlerin entegrasyonunda farklı bir çözümleme
sunmakta mıdır?
Ekserji çözümlemesi aynı amacı sağlayacak
çözümlemesinden farklı bir sonuç vermekte midir?

farklı

sistemlerin

karşılaştırmasında

enerji

Ekserji çözümlemesi, sistemlerin ekonomik çözümlemesine farklı bir boyut getirmekte midir?
Bu sorular çoğaltılabilir. Aşağıda incelenen çalışmalarda, öncelikle bu soruların nasıl yanıtlandığına
bakılmıştır.

LİTERATÜRÜN DEĞERLENDİRMESİ
İklimlendirme sistemlerinde ekserji çözümlemesinin başlangıcı Wepfer, Gaglioli ve Obert 1 ile Moran
2 tarafından yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Bu çalışmalarda nemli havanın ekserjisini ifade
eden bağıntılara yer verilmiş, ekserji denge denklemi temel psikrometrik işlemlere uygulanmıştır.
Perez Galindo ve Payan Rodriguez [3], nemli havanın özgül hacim, entalpi ve entropisini, doymuş
havanın ve kuru havanın özeliklerini, nem oranlarını kullanarak hesaplayan bağıntılar geliştirmişlerdir.
Bu bağıntıların gerçek değerlere ∓ %0.2 mertebesinde yakın olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada ayrıca
özelik bağıntıları ile ilgili yapılmış diğer araştırmalara da atıfta bulunulmuştur.
Marletta [4], soğutma tekniklerinin düşük ekserji verimlerine işaret ettikten sonra, iklimlendirme
sistemlerinin çözümlemesi için temel bağıntılar olan ekserji bilançosu ve nemli havanın ekserji
ifadesini vermiş, daha sonra üç farklı iklimlendirme sistemi için ekserji çözümlemesi yapmıştır. Bu
sistemler hava şartlandırma ünitesi tarafından beslenen tek hava kanallı, iki hava kanallı ve ‘fan coil’ li
sistemlerdir. Hava şartlandırma ünitelerinin ekserji verimleri bu üç sistem için sırasıyla yüzde 28.4,
yüzde 26.7 ve yüzde 19.5 olarak bulunmuştur. Çözümleme ayrıca en fazla ekserji kaybının soğutma
ve nem alma işlemlerinde olduğunu göstermiştir.
Kanoğlu, Dinçer ve Rosen [5], kütle, enerji, entropi ve ekserji bilançolarını veren denklemleri yazdıktan
sonra, bu denklemleri temel psikrometrik işlemler olan duyulur ısıtma, soğutma-nem alma,
nemlendirme ve buharlaşmalı soğutma için sadeleştirmişler, ele alınan temel işlemlerin her biri için
ekserji verimini tanımlamışlardır. Çalışmada uygulama örnekleri de yer almaktadır. Ekserji
çözümlemesinin önemi vurgulanmakla birlikte, bu çözümlemeden iklimlendirme sistemlerinin
tasarımında nasıl yararlanılacağı açıklanmamıştır.
Sakulpipatsin ve ark. [6], bir bina ve iklimlendirme sisteminin ekserji çözümlemesi için bir yöntem
önermişlerdir. Yöntem binanın ısı kazanç ve kayıplarını hesapladıktan sonra, bu değerleri kullanarak
ekserji giriş çıkışlarını bulmakta ve ekserji bilançosunu yapmaktadır. Yöntem Hollanda’da bir ofis
binasına uygulanmış, binanın soğutulması ve ısıtılması için ekserji verimleri ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Bu çalışmada da elektrikle yapılan soğutmada ekserji veriminin düşük (%6 mertebesinde) olduğu
gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca binadan dışarı olan ekserji akışı ele alınmıştır. Bu yöntemle değişik
ısıtma-soğutma sistemlerinin karşılaştırmasını yapmak ve bu yolla sistem optimizasyonuna gitmek
mümkün görünmektedir.
Pu, Guilian ve Xiao 7, Szargut tarafından ortaya atılan ‘Birikimli ekserji tüketimi’ (Cumulative exergy
consumption) tanımını kullanarak bir ofis binası için değişik iklimlendirme sistemlerini karşılaştırmıştır.
‘Birikimli ekserji tüketimi’ tanımı bir ürünün (burada soğutma, iklimlendirme) temel malzemelerden ve
kaynaklardan başlayarak oluşturulmasındaki tüm aşamaları göz önüne alarak tükettiği toplam ekserjiyi
belirtmektedir. Bunların arasında elektrikle veya gaz türbini ile çalıştırılan, pistonlu, vidalı veya eksenel
kompresörlere sahip, soğutma çevrimleri vardır. Sonuçlar özetle su ile soğutulan yoğuşturucuları olan
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ve gaz türbini ile çalıştırılan soğutma sistemlerinin daha uygun olduğunu göstermiştir. Birikimli ekserji
tüketimi yöntemi, sistemleri sadece ekonomik anlamda değil fakat çevresel etkiler bakımından
karşılaştırmakta yararlı bir yöntem olabilir. Bununla birlikte geriye doğru bir hesaplama içerdiğinden
hem belirsizlikler, hem de zorluklar içermektedir.
Wei ve Zmeureanu 8, bir ofis binası için değişken hava debili (VAV) iklimlendirme sisteminin iki farklı
çalışma koşulu için ekserji çözümlemesini yapmıştır. Sistemin tümü elektrik enerjisi ile çalışmaktadır.
Çalışmada önce iklimlendirme sisteminin enerji ve ekserjiye dayalı matematiksel modelleri
oluşturulmuş, yıllık bazda sistemin etkinlik katsayıları (COP) ve ekserji verimleri hesaplanmıştır.
Sonuçlar iklimlendirme sistemi için ekserji veriminin %2 ile %3 arasında değiştiğini, sistemin sabit çıkış
sıcaklığı yerine, en yüksek soğutma yükünün bulunduğu birime göre belirlenen bir çıkış sıcaklığı ile
çalıştırılması durumunda ekserji veriminin %26 oranında arttığını göstermiştir. Elektrik yerine
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması durumunda ekserji veriminin artacağı vurgulanmıştır. Bu
çalışmanın enerji çözümlemesi ile elde edilemeyecek sonucu, iklimlendirme sistemlerinde doğal
kaynakların kullanımı bakımından iyileştirmelere büyük bir yer olduğudur.
Chengqin, Nianping ve Guangfa [9], nemli havanın ekserjisini veren bağıntıları yeniden ortaya
koyduktan sonra, ekserjinin çevre haline (referans haline) göre değişimini incelemiş, Wepfer, Gaggioli
ve Obert’ in sonuçlarıyla karşılaştırmıştır. Çalışmada bir iklimlendirme sisteminin elemanları
sınıflandırılarak, her bir grup için ekserji verimi ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu çalışmada ayrıca ekserjinin
ısıl, mekanik ve kimyasal olarak üç bileşeni tanımlanmış ve değişik buharlaşmalı soğutma
(evaporative cooling) yöntemlerinin ekserji çözümlemesi yapılmıştır.
Alpuche ve ark. [10], sıcak ve nemli iklimlerde ısıl konforun, havayı soğutan nem alma sistemleriyle en
ekonomik biçimde nasıl sağlanabileceğini araştırmışlar, bu amaçla ekserji çözümlemesini ve
simülasyon için PowerDOE programını kullanmışlardır.
Franconi ve Brandemuehl [11], sabit ve değişken debili hava dağıtım sistemlerini birinci ve ikinci
yasaları kullanarak karşılaştırmışlardır. Bu amaçla TRNSYS simülasyon programını bazı eklemelerle
kullanmışlardır. Değişken debili dağıtım sistemlerinde tersinmezliklerin sabit debili sistemlere göre
daha az olduğunu belirlemişlerdir. İkinci yasa çözümlemesinin tasarımı iyileştirme, yapılan tasarım
iyileştirmelerini değerlendirme, kurulu bir sistemin performansını ölçme ve sistem hatalarını belirleme
bakımından yararlı olduğunu göstermişlerdir.
Yang, Zmeureanu ve Rivard [12], Montreal yakınlarındaki bir konutun sıcak sulu veya havalı bir sistem
ile ısıtılması durumlarını ele almış, her bir durum için ekonomik ömür boyunca (life cycle) enerji
tüketimini, birikimli ekserji tüketimini, sera gazı emisyonunu, enerji ve ekserji verimini hesaplamışlardır.
Karşılaştırma sonucunda ömür boyu enerji tüketimi ve birikimli ekserji tüketimi bakımından, sıcak sulu
ısıtma sisteminin daha uygun olduğu belirlenmiştir. Çalışmada gerek konut yapı elemanları gerekse
tesisat elemanlarının üretimi için gerekli enerjiye (embodied energy) ilişkin bilgiler ve karşılaştırmalar
da verilmiştir.
Tozer, Valero ve Lozano [13], iklimlendirme sistemlerini termoekonomik açıdan incelemişlerdir.
Termoekonomik inceleme sistemde ekserji akılarının hesaplanmasını ve yatırm maliyetlerini de göz
önüne alarak, maliyet akılarının bulunmasını gerektirmektedir. Böylece sistem ürünlerinin birim ekserji
maliyetleri hesaplanabildiği gibi, ekserji veriminden yola çıkarak, ömür boyu sistem maliyetlerinin
hesaplanabilmesi ve değişik sistemlerin karşılaştırılması mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada su ve
hava dağıtımlı dört ayrı sistem ele alınmış, sistemlerin bileşenlerinde tasarım değişikliklerine gidilerek,
sistemler ayrı ayrı iyileştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar sistem ömür boyu maliyetlerinde %20 kadar bir
iyileşmenin sağlanabildiğini göstermiştir.

SONUÇ
Bu çalışmada yapılarda ve iklimlendirme sistemlerinde gerçekleştirilmiş ekserji çözümlemesine dayalı
araştırmalar gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiştir. Bu konudaki literatür kuşkusuz incelenen
Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1898 _______

çalışmalardan çok daha fazladır. Ancak incelenen kaynaklar konunun temellerini ele almakta ve
başlıca uygulama alanlarını özetlemektedir. Bu nedenle bildirinin, tesisat alanında çalışan ve ekserji
çözümlemesini uygulamak isteyen mühendisler için bir başlangıç noktası oluşturması beklenmektedir.
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ÖZET
Binaların ısıtılmasında veya soğutulmasında, termodinamik ve sürdürülebilirlik en az enerji kullanımını
gerektirmektedir.
Binaların ısıtılması veya soğutulması, insanların bir yönden doğal gereksinimi, diğer yönden de yaşam
kalitesinin artmasında önemli unsurlardır. Bunu karşılamak için bugüne kadar geliştirilmiş birçok
yöntemde oldukça yüksek enerji dönüşüm verimlerine ulaşılmıştır. Ancak, bazen çevreye duyarsızlık,
bazen de varlığa sahip olmanın verdiği kolaycılık ile enerjinin nitelikli kullanılması koşulları göz ardı
edilmektedir.
Zora RANT’ın ellili yıllarda dünyaya tanıttığı Ekserji büyüklüğü, binaların ısıtılmasında ve
soğutulmasında önemli bir büyüklük olarak kullanılması gerekirken, birçok araştırmacı ve tasarımcı
yaklaşımlarını talihsiz bir şekilde, termodinamiğin birinci yasası, enerji dönüşümünün nicelik
değerlendirmesi ile sınırlamışlardır ve bu gün de sınırlamaktadırlar.
Uygulama örneğini, kılcal borulara sahip elemanlar kullanılan binaların en az enerji ile ısıtılması veya
soğutulması oluşturmuştur. Isı alışverişi yapan akışkanlar arasındaki sıcaklık farkına ve akışkanların
tesisattaki sürtünme basınç kaybına bağlı tersinmezlikler göz önüne alınarak, termodinamiğin birinci
ve ikinci yasalarına göre en uygun tasarımlar tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bina Isıtma, Güneşle ısıtma, Ekserji analizi, Termodinamik Birinci ve İkinci
Yasası.

ABSTRACT
The expression Exergy was introduced by Zora RANT in the fifties. This approach, which is based on
th
the first and second laws of thermodynamics, was put forward in the 19 Century.
The stable use and development of the Exergy analysis for the design of the heating and cooling
systems of buildings has rather been slow. Nowadays, there are still some researchers and engineers
who use Exergyanalysis. Many of them con fine their approach only to the first law.
The examples of application used here concern the buildings having coaling and heating elements. An
analysis is made depending on irreversibility’s due to pressure losses arising because of differences in
the temperatures of liquids while flowing through the pipes.
In conclusion, the theoretical and practical results are discussed for optimal application.
Key Words: Buildings having, Solar heating, Exergyanalysis, first and second laws of
thermodynamics.
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1. GİRİŞ
Enerji, üretiminde, ticari ve evsel kullanımında ikame edilemez ve yaşam konforunun sürdürülebilmesi
için günlük yaşamın pek çok alanında vazgeçilmez durumdadır.
Enerjinin dünya üzerindeki her ülke için, bu gün ve gelecekte, tükeneceği, azalacağı gerçeği
yadsınamaz.
Gelişen teknoloji ve artan enerji açığı, tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yeni ve yenilenebilir
enerji kaynakları üzerinde daha fazla düşünülmesi ve hızla alternatifler üretilmesini gerektirmektedir.
Türkiye birincil enerji tüketiminde yüzde 75, elektrik üretiminde yüzde 60 seviyelerinde dışa bağımlıdır.
2008 yılında 48.2 milyar dolar dış alım faturası ödenmiştir.
Bu gün, tesisatı standartlara uygun yapılmamış her bina, bir yandan insanların yaşam konforunu
olumsuz etkiliyor, diğer yandan ciddi enerji kaybına neden oluyor. Yapılarda kullanılan enerji,
Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin yüzde 35’i civarındadır. İmalathane ve fabrika yapıları da
katıldığında, bu oranın yüzde 55’e ulaştığı tespit edilmiştir. İyi bir tesisat yapılandırılması ile yüzde 20
enerji tasarrufu yapılması ve yapılarda enerji tüketiminin yüzde 10 seviyesine düşürülmesi
hedeflenmektedir.
Binalarda rasyonel enerji kullanımı, CO 2 salımı minimum olmasını, kaynakların tükenecek olmasının
dikkate alınmasını, enerji depolamasının ve yeniliklerin uygulamaya alınmasını ve yenilenebilir
enerjilerden başarılı şekilde faydalanılmasını gerektirmektedir [1],[2],[3].
Gerek, fosil yakıtlardan sağlanan birincil enerji ve gerekse, yenilenebilir enerji kullanılarak binaların
ısıtılmasında veya soğutulmasında, termodinamik ve sürdürülebilirlik en az enerji kullanımını
gerektirmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi, hem enerji tasarrufunu hem de İklim değişikliklerinin
önlenmesini termodinamik birinci ve ikinci esaslarına uygun tasarımı yapılmış uygulamalarla
olanaklıdır [4],[5].

2. YASAL ESASLAR VE BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan yasal düzenleme ve Türk Standartları
uygulamaları ile ilgili olarak “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” 05.12.2008 Tarih, 27075 Sayılı
Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre 1 Ocak 2011 tarihinden sonra Şekil 1’de
şematik gösterilmiş bilgileri içeren “Binalarda Enerji Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Bu yönetmelikle
ilgili olarak 2017 yılına kadar hem eskiden yapılmış binalar ilave tedbirlerle hem de 1 Ocak 2011
tarihinden sonra inşa edilecek yeni binalar yönetmeliğin öngördüğü şekilde inşa edilmiş olması
gerekmektedir. Böylece yeni yapılan tüm binalar için hangi sınıf enerji verimliliğini ifade eden bu
belgenin binaya ait inşaat ruhsatı alınmadan önce verilmiş olması gerekmektedir.
Bu düzenlemeleri gerekli yapan unsurların başında, Avrupa Standartları ve Türkiye’de Yaşam
Konforunun uluslar arası düzeye yükseltilmesi gelmektedir. Enerji kullanımında çevrenin korunması ve
sürdürülebilirlik koşulunun sağlanmasıdır.
Binalarda enerji kullanımı ile ilgili yasal düzenleme ve hedef aşağıdaki eşitlik ile tanımlanan değerin
sağlanmasıdır.
Enerji Karakteristik Değeri = (Enerji) / (Yüzey) . (Yıl)

kWh / m 2 yıl

(1)

Yeni inşa edilecek binalar ilk tasarımlarında ve mevcut binalar ek olarak yapısal değişiklikler yapılarak
(1) eşitliği ile tanımlanan 60 kWh / m 2 yıl enerji değerine eşit veya daha düşük değeri sağlanması
gerekmektedir.
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Mevcut önceden inşa edilmiş binaların enerji karakteristik değerleri tespit edildiğinde D, E, F, G, H gibi
belge değerleri ortaya çıkarsa enerji verimliliği için yalıtım projeleri ile enerji verimli hale getirilmesi
gereklidir. Bu yönetmelik kapsamında yaklaşık 100 kamu binası örnek olarak 2011 yılında enerji
verimli hale getirilecektir. İlk kamu binası olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Binası Enerji Kimlik
Belgesi E sınıfı tespit edilmiştir. Yönetmelik, en düşük D Seviyesinde olmasını gerektirmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
Binanın

Binanın Resmi

Tipi
İnşaat Yılı
Kapalı Kullanım Alanı
Ada, Parsel
Adresi

Bina Sahibinin
Adı Soyadı
Adresi

Müşterek Tesisatların Sahibi
Adı Soyadı
Adresi

Enerji Performansı

SES Emisyonu

YÜKSEK

Yenilenebilir
Enerji
Kullanım
Oranı

DÜŞÜK

A

A

B

B

C

%..............

C
D

D

k W h / m2 YIL

E

E

F

F

G

G

DÜŞÜK
Enerji Kullanım
Alanı
TOPLAM
ISITMA
SICAK SU
SOĞUTMA
HAVALANDIRMA
AYDINLATMA

YÜKSEK
Yıllık

Enerji

Tüketimleri

Kullanılan Sistem

SINIFI
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG

Açıklamalar
Belgenin
Numarası
:
Veriliş Tarihi
:
Son Geçerlilik Tarihi

:

Belgeyi Düzenleyenin
Adı Soyadı
:
Firması
:
Oda Sicil Numarası :

Şekil 1. Binalarda Enerji Kimlik Belgesi [6].
Tablo 1’de Yıllara ve Bina özelliklerine göre Avrupa ve Türkiye için enerji karakteristik değerleri
verilmiştir [6],[7].
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Tablo 1. Avrupa’da ve Türkiye’de TSE 825 ve 4 Bölgeye Göre Enerji Karakteristik Değerleri.
Avrupa’da
Bina
Enerji Karakteristik Değeri için
Yıl veya Bina Özelliği Açıklama
1995’e kadar
2001’e kadar
3 litre Evi
Güneş Pasif Evi
Sıfır Emisyon Evi
Sıfır Isıtma Enerjisi

Avrupa
kWh / m 2 yıl
160
125
75
60
60
30

Türkiye’de
Durum
Türkiye (2010’a kadar)
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge
kWh / m 2 yıl
184
239
263
284
İzmir 0 0 C Edirne-9 0 C Ankara -12 0 C Sivas-15 0 C
60
60
30

2.1. Yeni Yapılar İçin Hedefler
Çevre yönünden sürdürülebilir hacim ısıtma ve hacim soğutmada, en az ısıtma enerji gereksinimli
binalarda yüzeyli ısıtıcılar ve hava ısıtıcıları kullanılmaktadır. Doğal olarak çeşitli kriterlerin
değerlendirmeye alınmış olduğu tüm kararlar, bir ortak çözüm anlamını taşımaktadır. Bunlar içinde
düşük yapı maliyetleri en etkili olanıdır. Diğer teknik belirleyici karakteristiklerin başında, bu güne
kadar yüksek ısıtma enerjili oturma yapılarının ısı ve hava sızdırmaz yapılmaları gelmektedir. Bunun
yanında, düşük enerji gereksinimli ya da pasif ısıtmalı yapıların gerçekleştirilmesi gelmektedir. Bunları
gerçekleştirecek teknik çözümler; iyi ısı yalıtımını, ısı köprülerinin engellenmesini, düşük ısı geçirgenlik
sayısına sahip yüzeylerin uygulanmasını ve verimi yüksek mekanik bir havalandırma kurulumunu
içermelidir. Bütün bu gelişmeler, çok olumlu şekilde takdirle karşılanmaktadır ve çevrenin korunması
ile kaynakların tükenmesinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.
Bu gün ısıtma tekniği için önemli sonuçlar, verimli bir ısı yalıtımı ve bunu tamamlayan tasarımlar,
pencerelerin üç katmanlı camlanması, 400 mm kalınlıklı çatı yalıtımı, hava sızdırmaz tasarım ve hava
ön ısıtması için toprak kanalları olmaktadır.
Isıtma sistemi inanılmaz şekilde küçültülmektedir veya tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Pasif
evlerde, ısıtma yükünün 10 W/m2 değerinden küçük olduğu adlandırılmaktadır [8].
Bazı uygulamalar, reküperatif ısı geri kazanımına göre atık havanın ısı kaynağı olarak kullanıldığı ısı
pompalarına sahip verimli ısı hazırlamaya sahiptir [9].
2.1.1. Binaların Enerji Performansının Hesaplanması
Binalarda enerji kimlik belgesinin hesaplanması, kullanılan yöntemin hassalığına, hesaplamada
kullanılan giriş verilerinin doğruluğuna ve yapılan kabullerin isabetli olmasına bağlıdır. Türkiye’de dış
ortam sıcaklıkları TS 2164’e göre alınmaktadır. Avrupa Topluluğuna uyum ve enerji tekniklerinin
uyumlaştırılması yönünden, Avrupa Normu EN 15251’de ise binalar, ısıl konfor PMV indeksine göre
sınıflandırılmış ve binalardaki ısıl konfor sıcaklıkları TS 2164’den farklı olarak verilmiştir. EN 12251
yaklaşımının, konutlardaki fiziksel durumu daha iyi temsil ettiği görülmektedir. EN 12251’de yaşam
alanı, konuttaki hollerin, kilerlerin ve depoların dışındaki alanların toplamı olarak tanımlamaktadır. Türk
Standartlarında da yaşam alanı netleştirilmelidir [10].
Türkiye’de yalıtım kuralları TS 825 standardı ile belirlenmiştir. Türkiye iklim özelliklerine göre ayrılmış
olan dört bölgenin koşullarına göre dış duvarlar için k tarafa ısı geçiş sayısı değerleri Tablo 2’de
verilmiştir.
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Tablo 2. Türkiye’de TSE 825’te Tanımlanmış 4 Bölge İçin k Tarafa Isı Geçiş Sayısı Değerleri.
BÖLGE
Birinci Bölge
İkinci Bölge
Üçüncü Bölge
Dördüncü Bölge

k Tarafa Isı Geçiş Sayısı
W / m2 K
0.70
0.60
0.50
0.40

Örnek İller
İZMİR
EDİRNE
ANKARA
SİVAS

Güneş ışınımı değerleri bölgelere göre değil, şehirlere göre tablolar halinde belirlenmeli ve
hesaplamalarda bu değerler kullanılmalıdır.
“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu”na bağlı çıkarılan “Binalarda Enerji Verimliliği”ne göre, Birincil
Enerjiye Göre Referans Göstergesi (RG) kWh / m 2 Yıl birimi ile anılan yönetmelikten alınmış Tablo
3’te görüldüğü gibi bina tipleri; Konutlar, Hizmet Binaları ve Ticari Binalar olmak üzere tanımlanmıştır
[6]. Referans Göstergesi değerleri; 1. Isıtma Bölgesi için (RG) 165, 2. Isıtma Bölgesi için (RG) 240, 3.
Isıtma Bölgesi için (RG) 285 ve 4. Isıtma Bölgesi için (RG) 420 alınması gerekir. Bu tablo değerleri
esas alınarak; Enerji Karakteristik Değerlerinin alt ve üst sınır değerleri belirlenmektedir. Burada örnek
olarak “Binalarda Enerji verimliliği Yönetmeliği”ne göre Tablo 4’te “Enerji Kimlik Belgesi”nde “Bina
Enerji Sınıfı”nı tanımlayan A, B, C, D, E, F ve G harflerinin karşılık geldiği “Enerji Sınıfı Endeksi” (EP)
değerleri örnek olarak 1. Isıtma Bölgesi için geçerli değerler verilmiştir.
Tablo 3. Birincil Enerjiye Göre Referans Göstergesi (RG)
BİNA TİPLERİ
Konutlar

Hizmet
Binaları

KULLANIM
AMAÇLARI
Tek ve İkiz
Aile evleri
Apartman
Blokları
Ofis ve Büro
Binaları
Eğitim Binaları
Okul, Yurt,
spor Tesisleri
Sağlık Binaları

1. Isıtma
Bölgesi (RG)

2. Isıtma
Bölgesi (RG)

3. Isıtma
Bölgesi (RG)

4. Isıtma
Bölgesi (RG)

165

240

285

420

180

255

300

435

240

300

360

495

180

255

300

450

600
Ticari

Otel, Motel
Restoran
Alışveriş ve
Ticari
Merkezler

Binalar

540
750

RG: Birincil Enerji cinsinden referans göstergesi ( kWh / m 2 Yıl )
Tablo 4. Birincil Enerjiye Tüketimlerine Göre Enerji Sınıfı (EP)
Bina Enerji Sınıfı
A
B
C
D
E
F
G

Birincil Enerji Tüketimlerine Göre
Enerji Sınıfı Endeksi (EP) Örnek 1. Isıtma Bölgesi kWh / m 2 Yıl
EP  66
EP  0.4 * RG
66  EP < 132
0.4 * RG  EP < 0.8 * RG
132  EP < 165
0.8 * RG  EP < RG
165  EP < 198
RG  EP < 1.2 * RG
198  EP < 231
1.2 * RG  EP < 1.4 * RG
231  EP < 288.75
1.4 * RG  EP < 1.75 * RG
288.75  EP
1.75 * RG  EP
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2.1.2. Sıfır Enerji Evi Güneş Işınımı Alan Dış Duvar
Bir binanın duvarı, Şekil 2’de şematik gösterildiği gibi l1 ve l2 kalınlıklarına sahip iki tabakadan
oluşmaktadır. Birinci tabakanın ısı iletim katsayısı 1 ve ikinci tabakanın ısı iletim katsayısı 2 olsun.
Dış ortam sıcaklığı ta ve iç ortam sıcaklığı ti verilmişlerdir. İç yüzey ve dış yüzey için konveksiyonla
ısı transfer sayıları  iç ve  dış olarak verilmişlerdir. Güneşten ışınımla gelen ısı ışınım duvar dış cidarı
ince bir tabaka tarafından absorbe edilmektedir. Hacim ısıtması yapılan durumda iç ortam sıcaklığı ti
dış ortam sıcaklığı ta değerinden büyüktür. Burada, dış yüzey cidarı tarafından absorbe edilen güneş
ışınımı ile birlikte hacim ısıtmasında avantaj veya dezavantaj olarak değerlendirilebilecek üç farklı ısı
geçiş olayı oluşabilir.

a) iç  0 olduğu hal

b) iç  0 olduğu hal

c) iç  0 olduğu hal

Şekil 2. Sıfır Enerji Evi Güneş Işınımı Alan Dış Duvar Uygulama Koşulları
Birinci durum; güneş enerjisi olarak duvar dış cidarına absorbe edilen ısı ile birlikte iç ortamdan iç
duvar yüzeyine konveksiyonla ve oradan duvar dış yüzeyine iletimle ve ondan sonra dış duvar
yüzeyinden dışarıya konveksiyonla ısı geçişi durumudur.

ışınım   dış (Tdış  Tiç )

(2)

Açıklanmış olan bu ilk durum, güneş enerjisinin kısmen ısıtma amaçlı kullanıldığı ve yeterli olmadığı
durumdur. Birinci durum ve iç ile dış ortam arasındaki sıcaklık değişimi Şekil 2 a)’da şematik
gösterilmiştir.
Bunlardan ikinci durumu; Dış duvar iç yüzeyinden içeriye konveksiyonla ısı geçişi olmadığı durumda,
güneş enerjisi olarak duvar dış cidarına absorbe edilen ısının tamamı dış yüzeyden konveksiyonla
dışarıya geçer.

ışınım   dış (Tdış  Tiç )

(3)

Hacim içinde hangi sıcaklık mevcut ise sabit kalır. Bu ikinci durum ile iç ve dış ortam arasındaki
sıcaklık değişimi Şekil 2 b)’de şematik gösterilmiştir.
Üçüncü durumu; güneş enerjisi olarak duvar dış cidarına absorbe edilen ısı, dış duvarın hem dış
yüzeyinden dışarıya hem de iç yüzeyinden içeriye konveksiyonla ısı geçer.

ışınım   dış (Tdış  Tiç )

(4)

Absorbe edilen güneş enerjisinin değeri ve diğer ısı geçiş parametrelerine göre iç ortam sıcaklığı belirli
bir değere yükselir ve bir termik denge durumuna uygun iç ortam sıcaklığı oluşur. Bu üçüncü durum ile
iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık değişimi Şekil 2 c)’de şematik gösterilmiştir.
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3. BİNALARDA ISITMA ENERJİSİ KULLANIMI TALEPLERİ VE EKSİKLİKLER
Isıtma psikolojik temel beklenti, hissetme sıcaklığı t E olarak tespit edilmesi gereken konfor hacim
sıcaklığı t Hacim değerinin gerçekleştirilmesinde bulunmaktadır. Teorik olarak bunun değeri, hava
sıcaklığı t L ile çevrenin ışınım sıcaklığı t Çevre aritmetik ortalaması alınarak belirlenmektedir. Konfor
sıcaklığı t Hacim için önerilen değerler, cildin etkilenmesi, etkinlik ve giyilen elbisenin ısı iletim direncine
bağlı olarak ISO EN 7730 standardından alınmış Tablo 5‘te verilmiştir.
Tablo 5. ISO EN 7730’a göre Tipik Etkinlikler ve Kıyafetler W  0.2 m/s ve   % 50 için Hissetme
Sıcaklıkları
Etkinlik

Hacim içinde Elbise ile
YAZ
0,5 clo

GEÇİŞ
0,75 clo

KIŞ
1 clo

26,8 0 C

25,3 0 C

23,9 0 C

25,5 0 C

23,9 0 C

22,3 0 C

met ( W/m 2 )
1 (58)
Sakin oturma
1,2 (70)
Hafif hareket

3.1. Şu Anda Uygulanan Sistemlerin Zayıf Yönleri
Hacmin hava durumu her şeyden önce hava sıcaklığı hiçbir zaman homojen oluşmamaktadır. Ortam
hava sıcaklığı, öyle ideal düşünüldüğü gibi, konvansiyonel ısıtma sistemlerinde öngörüldüğü şekilde
güzel sabit tutulamamaktadır.
Düşük enerji gereksinimli
gerçekleştirilmektedir.

binaların

yapımları,

değişik

yaklaşımlara

bağımlı

olarak

Örneğin hijyen nedenler sebebiyle yer altı kanallarında havanın ön ısıtılması yapılamaz.
Klima tesisatlarından istenilen ve son zamanlarda zorunlu tutulan koşullar ne yazık
gerçekleştirilememektedir. Rölatif yüksek bir dinamiklikle yararlanılması arzu edilen hacimlerin
çoğunlukla gün içinde kullanıldığının düşünülmesidir.
Konfor hissinin temel gereksinimi, cam havalandırmasının gerçekleştirilebilir olması ve buna göre
hacmin ısıtılmasının da sonlu bir zaman içinde yapılmasıdır. Taze hava fanatikleri bile ısı yalıtımı
yönünden tüm kurallara uygun yapılmış binaların kullanılmasında ayrıcalıklı değildir.
3.2. Tesisat Tekniksel Beklentiler ve Mevcut Eksiklikler
Tesisatın işletimi minimum enerji ile gerçekleştirilmelidir. Bunun anlamı, elektriğin doğrudan ısıtma
amaçlı kullanılmaması ve en düşük ısıtma akışkan sıcaklıklarının gerçekleştirilmesidir. Hacim
ısıtmasında hedef, en düşük t DIŞ dış sıcaklığında hacmi sabit bir t HACİM hacim sıcaklığında sabit
 ısı akımı verilmektedir.
tutmaktır [11]. Hacme önceden belirlenmiş bir t SICSU sıcak su sıcaklığında Q
Kararlı durumda bu ısı akımının değeri yaklaşık hacimden dışarıya kendiliğinden geçen kadardır.

“Isının ekserjisi” Ekserji akımı, dış sıcaklıkla ilişkilendirilmiş şekilde aşağıdaki değerde olur. Köşeli
parantez içindeki ifade, Carnot Faktörü olarak tanımlanır.
TDIŞ  

E Q,SICSU  1 
 Q
 TSICSU 

(5)
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Isının hacme geçişi aşağıdaki ifade ile tanımlanan değerde kalite düşüklüğü ile mümkün olmaktadır.
Sadece bu ekserji akımı mevcut olmaktadır.
TDIŞ  

E Q,HACİM  1 
 Q
 THACİM 

(6)

Eğer, kayıp olarak bu ısı akımı dışarıya ulaşırsa, o zaman dışarı geçen ekserji akımı tanımlanabilir.
 TDIŞ 
 =0
E Q,DIŞ  1 
 Q
T

DIŞ 


(7)

 ve E arasındaki fark Anerji akımı olarak tanımlanmaktadır. Bunun anlamı, çevre sıcaklığındaki ısı
Q
akımı yüzde 100 Anerji akımından oluşmaktadır.
Buna göre ekserji kayıpları tanımlanabilir. Hacim içinden dışarıya ekserji kaybı akımı aşağıdaki
değerdedir:

TDIŞ  

E KAYIP,HACİM  DIŞ  E Q,HACİM = 1 
 Q
 THACİM 

(8)

Isıtıcı akışkandan hacme ekseji akımı kaybı aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
TDIŞ   
TDIŞ  

E KAYIP,HACİM  DIŞ  E Q,SICSU - E Q,HACİM = 1 
 Q
 Q- 1 
 TSICSU 
 THACİM 

(9)

Ekolojik olarak esas hedef, ısıtma sistemine minimum gerekli ekserji akımını vermek ve anerji akımını
çevrim içinde tutmaktır. Bu durum, ideal bir ısı pompası süreci, t DIŞ sıcaklıklı ısı kaynağı ile t SICSU
sıcaklıklı ısı kaynağı arasında çalıştırılabilirse mümkün olabilir. Yani, sadece ısıtma sürecinin ekserji
kaybı akımı E Q,SICSU karşılanmış olur.
Eğer, hissetme sıcaklığı

t HACİM  20 0 C (t HACİM  293 K) ve t DIŞ  0 0 C (TDIŞ  273 K) dış sıcaklık

değerlerinde ise, Tablo 6’da gösterilmiş üç farklı ısı kullanımı için bunlara uygun sonuçlar elde edilir.
Tablo 6. Farklı Isıtma Sistemlerinin Ekserji Kayıpları

Isının Hazır Tutulma Şekli

SEÇENEK 1
Elektrik Direnç
Isıtması

SEÇENEK 2
İdeal Isı Pompası
t SICSU  43 0 C

SEÇENEK 3
İdeal Isı Pompası
t SICSU  27 0 C

Gerekli Ekserji Akımı
(5) veya (6) eşitliği


1.000 Q


0,136 Q


0,090 Q

Ekserji kaybı akımı
(8) eşitliği


0,068 Q


0,068 Q


0,068 Q


0,932 Q


0,068 Q


0,022 Q

Ekserji Kaybı Akımı – Isıtma
Yüzeyi Hacim
(9) eşitliği
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Beklenildiği gibi tüm seçenekler için hacimden dışarıya ekserji kaybı akımı aynı değerdedir. Çünkü
bunun değeri sistemin yapısına bağımlı değildir, sadece hacmin ve dış ortamın sıcaklığına bağımlıdır.
Bunun azaltılması sadece yalıtımla mümkündür.
Isı yalıtımında yalıtım malzemesinin sadece  ısı iletim sayısının düşük olması yeterli değildir. Bunun
yanında; buhar difüzyonu, su iticilik özelliği, yanma dayanımı, basınç dayanımı, uzun ömürlülük ve
akustik konfor yönünden ses geçirgenliğinin düşüklüğü gibi özelliklere sahip olmalıdır.
Isıtma sisteminden hacme ekserji kaybı doğrudan ısıtma sistemine bağlı olarak değişmektedir. Pratik
 …0,022 Q
 ekserji akımı kaybı değerlerine ulaşmak mümkündür.
olarak 0,068 Q
Enerjiye, ucuz, sürekli, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde ulaşmak için ulusal ve kamusal çıkarlara
dayalı enerji politikası ile programlar tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
Dünya pazarlarında yer almak için teknik standartları yükseltmek, bunun için kalite kontrolü ve
yenileşim (innovasyon), geleneksel malzemelerin yeni standartlara göre üretilmesi ve dünyadaki yeni
gereksinim alanlarının saptanması ve bütün bunların enerji tasarrufu düşünülerek tasarlanması
gerekiyor.
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TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİNDE PLAKALI ISI
DEĞİŞTİRİCİLERLE ATIK ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ
ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ
Canan KANDİLLİ
Aytaç KOÇLU

ÖZET
Tekstil sektörü ülkemiz sanayisinde büyük önemi olan; istihdam ve ihracat rakamlarına bakıldığında
lokomotif sektörlerden biridir. Bu sektörde birçok proseste atık sıvılar ve atık gazlar yüksek sıcaklıkta
dışarı atılmaktadır. Bu atık sıvılar ve gazlar önemli oranda enerji tasarruf potansiyeli taşımaktadır.
Özellikle boyahaneler ciddi anlamda atık ısı kaynaklarıdır. Bu proseslerde yapılacak ısı geri kazanım
sistemleri ile yüksek miktarlarda enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu sistemler ile hem enerji tasarrufu
yapılmakta, hem de doğaya daha düşük sıcaklıkta atık sıvı bırakılmaktadır. Bu araştırmanın amacı,
tekstil sanayinde boyama işlemi sonrasında atılan yüksek miktarlarda ve yüksek sıcaklıktaki sıvılardan
plakalı ısı değiştiricileri ile yapılan ısı geri kazanımının incelenmesi ve sistemin performans analizinin
gerçekleştirilmesidir. Performans parametreleri olarak ısı değiştirici etkinliği ve ekserji verimi dikkate
alınacak olup, çalışmada tekstil sektörü için plakalı ısı değiştiricilerle atık ısı geri kazanım sisteminin
termodinamik analizinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Tekstil sektöründe atık sıvılardan ısı geri
kazanım sistemi uygulaması olarak, Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde yerleşik bir tekstil firması
(Sesli Tekstil A.Ş.) bünyesindeki bir boyahaneye plakalı ısı değiştirici sistemi kurulmuştur. Sistemin
termodinamik modellemesi gerçekleştirilmiştir. Sistemden atık ısı kaynağının ve temiz su kaynağının
farklı debideki değerleri için ısı değiştiricisine giren ve çıkan sıvıların sıcaklık değerleri alınmıştır. Elde
edilen verilere göre sistemin enerji ve ekserji analizi yapılarak sistemin performansı ve optimum
çalışma koşulları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tekstil endüstrisi, Boyama prosesi, Atık ısı geri kazanımı, Enerji-ekserji analizi

ABSTRACT
Textile industry, having great importance in Turkish industry, is one of heading sectors in frame of
exportation and employment potential. Waste water and gases having high temperature let out in
many process for this sector. These waste liquids and gases have crucial energy saving potential,
especially for dyeing process. It could be possible to achieve great amount energy saving by
employing waste heat recovery systems (WHRS). Besides, the temperature of waste liquids could be
diminished. The aim of this study is to realize waste heat recovery application by plate heat
exchangers and waste liquids gaining after dyeing process and analyze system performance. The
exchanger effectiveness and second law (exergy) efficiency are considered as performance
parameters and it is objected to perform thermodynamic analysis. In the present study, a WHRS of a
well-known blanket manufactory which operates in Usak Organized Industrial Zone (UOIZ), Turkey
has been evaluated. The WHRS has been modeling thermodynamically. Mass flow rate and
temperature values of waste and clean waters were obtained for plate heat exchangers. The optimum
operating conditions for the WHRS have been determined by energy-exergy analyses.
Key Words: Textile industry, dyeing process, waste heat recovery, energy-exergy analysis
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1. GİRİŞ
Tekstil sektörü ülkemiz sanayisinde büyük önemi olan; istihdam ve ihracat rakamlarına bakıldığında
lokomotif sektörlerden birisidir. Bu sektörde birçok proseste atık sıvılar ve atık gazlar yüksek sıcaklıkta
dışarı atılmaktadır. Bu atık sıvılar ve gazlar önemli oranda enerji tasarruf potansiyeli taşımaktadır.
Özellikle boyahaneler ciddi anlamda atık ısı kaynaklarıdır. Bu prosesler de yapılacak ısı geri kazanım
sistemleri ile yüksek miktarlarda enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu sistemler ile hem enerji tasarrufu
yapılmakta, hem de doğaya daha düşük sıcaklıkta atık sıvı bırakılmaktadır. Enerjinin artık dünya
politikalarını şekillendirdiği, enerji maliyetlerinin yüksek olduğu ve enerji kaynakları konusunda dışa
bağımlı olan ülkemizde böyle bir potansiyelin değerlendirilmesi gerekmektedir. Tekstilde atık
sıvılardan ısı geri kazanım sistemlerinin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar; şeklinde
sıralanabilir.
1. Enerji maliyetlerinin düşmesi
2. Geri kazanılan ısıdan dolayı ısı üretimi gereksiniminin azalması
3. Proses başlangıcında şebeke suyunun ısıtılması için gerekli enerji ve zamana ihtiyaç
kalmaması
4. Özellikle boyama makinelerinde termal zorlanmalarda azalmalar
5. Üretim süreçlerinde kısalmalardan dolayı kapasite artışı
6. Toplam maliyetlerde düşme
Oğulata vd. (1999) çalışmalarında, laboratuar koşullarında karşı akışlı ve akışkan olarak havanın
seçildiği bir plakalı ısı değiştirici kurarak test etmişler, sıcaklık, hava hızı, basınç parametrelerini
dikkate alarak sistem verimini ortaya koymuşlardır. Sistemin ikinci yasa analizini gerçekleştirerek,
minimum entropi üretim sayısının sistem parametrelerine bağlı değişimini incelemişlerdir. Oğulata
(2004) çalışmasında, tekstil sektöründe kurutma prosesinde atık ısı geri kazanımına yönelik
incelemelerde bulunmuştur. Pulat vd. (2007) çalışmalarında, ısı borulu ısı değiştiricilerle atık sudan
enerji geri kazanım sistemi için ekserji ve enerji analizleri ile ekonomik değerlendirmesini
gerçekleştirmiştir, Bursa bölgesinde 720t/gün atık sıcak su kapasiteli bir tekstil işletmesini temel
aldıkları çalışmalarında sistemin 4 aydan itibaren kara geçtiği ve yaklaşık 87.000.000 $ bir tasarruf
sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Yamankaradeniz (2007) çalışmasında, tekstil sanayinde atık ısıdan
enerji tasarrufunda klasik sistemlerle ısı pompası sistemlerini karşılaştırmayı amaçlamış, enerji- ekserji
ve maliyet analizlerine yer vermiştir. Kütlesel debinin 40 m³/h değerinin altındaki atık sıvılarda ısı
pompasının uygun olduğu 40 m³/h ile 1000 m³/h atık sıvılarda ise plakalı ısı değiştiricilerin uygun
olduğu sonucuna varmıştır. Kılıç (2008), “Plakalı Isı eşanjörlerinin Isıtma ve soğutma uygulamaları için
optimum çalışma şartlarının araştırılması” başlıklı yüksek lisans tezinde, çeşitli uygulamalarda
kullanılan plakalı ısı değiştiricilerinin farklı debi ve sıcaklıklardaki performanslarını araştırmak ve
dolayısıyla enerjiyi en etkin biçimde kullanan sistemin yapısını oluşturmayı amaçlamıştır. Belirli debi
ve sıcaklık değerleri için plakalı ısı eşanjöründeki ısı transferleri hesaplanarak sistemin optimum
çalışma şartları tespit edilmiştir. Plakalı eşanjörde ısı transferinin, debi ve sıcak su giriş sıcaklığının
artmasıyla artığı ancak optimum debi değeri üzerine çıkıldığında ısı transfer miktarının azaldığı
görülmüştür. Can (1995) Bursa bölgesinde tekstil ve diğer sanayi kollarında atık akışkanlardan elde
edilebilecek ısı geri kazanımın potansiyelini ve ekonomikliğini ortaya çıkartılmasına yönelik
çalışmasında, 7 adet boyahane işletmesinde yapılan çalışma neticesinde bir işletmede 476 ton/yıl fuel
oil tasarruf potansiyeli olduğunu, toplam 190 adet işletmede 90440 ton/yıl o fuel oil eşdeğeri enerji geri
kazabileceğini ortaya koymuştur. Şencan vd. (2010) çalışmalarında ısıtma ve soğutma
uygulamalarında kullanılan plakalı ısı eşanjörlerinin performans karakteristiklerini belirlemeyi
amaçlamışlardır. Akışkanlar arasındaki ısı transferi miktarının akışkanın debi değerinin ve sıcak su
giriş sıcaklığın artmasıyla arttığını; ancak debi miktarının optimum değerden fazla artırılması
durumunda eşanjörde ısı transfer miktarının azaldığını ifade etmişlerdir. Franco ve Giannini (2004) ısı
geri kazanımlı buhar jeneratörü için modüler kompakt ısı değiştiricileri ile ilgili çalışma yapmışlardır.
Çalışmalarında termal tasarımın ısı değiştirici üzerindeki performans etkisini incelemişlerdir. NTU
yöntemine dayalı bir analizle optimize edildiğinde 2000kg/MW daha az ağırlıkla ve 0,6m³/MW daha az
hacimde bir sistem elde edilebileceğini göstermişlerdir.
Literatürde tekstil sektöründe atık ısı geri kazanım sistemleri ile ilgili bilimsel çalışmalar mevcut olup
bunların birçoğu tasarım parametrelerine yönelik çalışmalardır. Açık literatürde incelendiği kadarı ile,
tekstil sektörü boyama prosesinde, plakalı ısı değiştiricileri ile atık sıvılardan ısı geri kazanım
Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

1915 _______

sistemlerinin ikinci yasayı analizi ile optimum çalışma koşullarının belirlenmesine yönelik bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, temel olarak tekstil endüstrisi boyama prosesinde plakalı ısı
değiştiricilerle atık ısı geri kazanım sistemi enerji ve ekserji analizinin ortaya konması
amaçlanmaktadır. Çalışmada ele alınan plakalı ısı değiştirici Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde
faaliyet gösteren Sesli Tekstil A.Ş. boyahane birimine kurulmuş ve deneysel veriler alınmıştır.
Öncelikle, plakalı ısı değiştiricisi için önemli bir performans parametresi olan etkinlik NTU yöntemi ile
ortaya konulmuş, ardından sistemin ikinci yasa analizi ile tersinmezlik, ikinci yasa verimi ve ekserjetik
iyileştirme potansiyeli hesaplanmıştır. Sistemin optimum çalışma koşulları, etkinlik ve ikinci yasa
veriminden yola çıkılarak ortaya konmuştur. Birinci yasa verimi doğrultusunda ortaya konan ısı
değiştirici etkinliği ile ikinci yasa verimini birleştirerek optimum giriş sıcaklığı ve kütlesel debilerinin
belirlendiği bir yaklaşıma açık literatürde daha önce rastlanmamıştır. Çalışmada sistem tanımının
ardından, termodinamik analizine yer verilmiş, deneysel veriler ışığında elde edilen bulgular
yorumlanmıştır. Sonuç olarak sistemin optimum çalışma koşulları birinci ve ikinci yasa analizi
birleştirilerek ortaya konmuştur.
Sistem Tanımı
Sistem Uşak Organize Sanayi Bölgesinde Sesli Tekstil A.Ş. bünyesinde yer alan akrilik ve pamuk
elyaf boyama yapan boyahane biriminde kurulmuştur. Şekil 1’de deney sisteminde kullanılan karşı
akışlı plakalı ısı değiştiricisi görülmektedir. Sesli Tekstil A.Ş günlük 5000 adet battaniye üretimiyle
kapasite olarak dünyada sayılı battaniye üreticileri arasında yer alan ağırlıklı ihracat yapan bir
işletmedir. Sistem atık ısı kaynağı olan sıvıların depolandığı bir yer altı deposu, sistemin sağlıklı
çalışabilmesi için sıvı içerisindeki partiküllerin temizlendiği otomatik filtre sistemi, atık sıvı pompası,
tekstil sektörüne uygun geniş aralıklı plakalı tip ısı değiştiricisi ve yer altı sıcak su deposundan
oluşmaktadır. Tablo !’de deney sisteminde kullanılan plakalı ısı değiştiricisine ait temel özellikler
görülmektedir.

Şekil 1 Deney Sisteminde Kullanılan Karşı Akışlı Plakalı Isı Değiştiricisi
Deneysel veriler alınırken seçilen her bir debi değeri için sistem kararlı hale geldikten sonra 15 adet
veri alınmıştır. Alınan verilerin aritmetik ortalaması alınarak matematiksel modelde kullanılmıştır.
Ölçümde kullanılan cihazlar şunlardır: Pt-100 rezistans termometre için -200...600 °C, LZ Serisi Plastik
Tüp Debimetre Rotameter (± % 4), ETTC 4420 sıcaklık göstergesi (± % 0,2). Atık ısı geri kazanım
prosesi şu şekilde özetlenebilir; boyahaneden proses sonucu atılan yüksek sıcaklıktaki akışkanlar ayrı
bir drenaj hattı ile atık su havuzuna ön filtre edilerek verilir. Ön filtre işlemi ile boyama işlemi sırasında
akışkan hattına kaçan elyafların tutulması amaçlanmaktadır. Atık su havuzu zeminden 5 metre
derinlikte 50 m³ akışkanı depolayacak büyüklüktedir. Buradan pompa yardımıyla filtrelerden geçirilerek
plakalı ısı değiştiricisine gönderilir ve plakalar vasıtasıyla ısısını soğuk akışkana verdikten sonra
logara atılır. Temiz su deposundan alınan soğuk su pompa yardımıyla plakalı ısı değiştiricisinden atık
akışkana ters akış yönünde geçirilerek atık akışkandan temiz akışkana ısı transferi gerçekleştirilerek
75 m³ kapasiteli sıcak temiz su sıcak su havuzunda işletmeye verilmek üzere depolanır. Sistemdeki
tüm havuzlarda bulunan seviye kontrol sistemleri sayesinde havuzların su seviyelerine göre sistem
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kontrol edilir. Atık su havuzu ve soğuk su havuzlarında su seviyesi belirlenen seviyenin altına
düştüğünde sistem çalışmaz. Sistemde bulunan ters yıkamalı filtre istenen zaman aralıklarında ters
yıkama ile kendisini temizler. Sistemde bulunan diskli filtre ise güvenlik amaçlı olup, belirli periyotlarda
kontrol edilir ve gerekirse temizlenir. Ayrıca plakalı ısı değiştiricisinde kirlenmeyi önlemek amacıyla
belirli periyotlarda atık akışkan hattına temiz soğuk su verilerek ısı değiştiricisi temizlenir. Sistemde
bulunan debimetreler akış miktarlarının sürekli kontrolüne imkân sağlar. Su havuzları depoladıkları
sıvıların fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre izole edilmişlerdir.
Tablo 1: Deney Sisteminde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricisinin Temel Özellikleri
Toplam ısı Transfer alanı
Plaka sayısı
Plaka kalınlığı
Plaka malzemesi
Sıkıştırılmış plaka kalınlığı
Maksimum çalışma basıncı
Conta malzemesi
Isıl kapasite

20,02m²
37
0,9mm
AISI 316
222mm
10bar
Nitril
323kW

Termodinamik Analiz
Isı değiştiricilerinde aktarılan ısı enerjisi miktarının hesaplanması,giriş debi ve sıcaklık parametrelerinin
bu enerjiye etkisinin belirlenmesi ve optimum çalışma koşullarının ortaya konulabilmesi için
termodinamiğin 1. ve 2. yasalarını içeren analizlerin yapılıp sonuçlarının değerlendirilmesi, ısı
değiştiricilerinin performansının iyleştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu bölümde deney
sisteminde kullanılan karşı akışlı plakalı ısı değiştiricisinin termodinamik performansının
belirlenebilmesi için gerekli olan kuramsal bağıntılara yer verilmiştir. Termodinamik analiz aşağıda
verilen kabuller çerçevesi içinde verilmiştir:
1. Isı değiştiricisi sürekli rejimde çalışmaktadır.
2. Isı değiştiricisi cidarlarından ısı kazanımı veya kaybı yoktur. Isı değiştiricisinin etrafında enerji
üreten yada tüketen bir sistem yoktur. Isı değiştiricisi adyabatiktir.
3. Ölü hal sıcaklığı 20ºC olarak seçilmiştir.
4. Isı değiştiricisinin akıma dik kesiti boyunca sıcaklık sabittir.
5. Plakaların ısıl direnci tüm ısı değiştiricisi boyunca değişmemektedir.
6. Isı değiştiricisi içinde faz değisimi yoktur.
7. Akışkan veya plakalar boyunca akım yönüne paralel ısı transferi yoktur.
8. Atık sıcak sıvı su olarak kabul edilmiştir.
9. Sistemde herhengi bir kimyasal reaksiyon oluşmamaktadır.
10. Termodinamik analizde potansiyel ve kinetik enerji etkisi ihmal edilmiştir.
11. Isı transferi akış yöüne diktir; Akışa paralel ısı transferi olmadığı kabul edilmektedir.
1.Yasa Analizi
plakalı ısı değiştiricisinde gerçekleşen ısı transfer oranı,

atık akışkanın kütlesel debisi,C Pww

Patık akışkanın özgül ısısı,T ww,i atık akışkanın plakalı ısı değiştiricisine giriş sıcaklığı,
akışkanın plakalı ısı değiştiricisinden çıkış sıcaklığı olmak üzere aşağıdaki gibi verilir.[7,9,10]

atık

(1)
plakalı ısı değiştiricisinde gerçekleşen ısı transfer
Termodinamiğin 1. Yasasına göre, aynı zamanda
oranı,
soğuk akışkanın kütlesel debisi,C Pcw soğuk akışkanın özgül ısısı,C CW,i soğuk akışkanın
plakalı ısı değiştiricisine giriş sıcaklığı,
olmak üzere aşağıdaki gibi verilir .[7,9,10]

soğuk akışkanın plakalı ısı değiştiricisinden çıkış sıcaklığı
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)
Isı değiştiricisinin etkinliği (ε)gerçek ısı transfer miktarının

(2)
, olası maksimum ısı transfer miktarına

oranı olarak tanımlanmakta olup ısı değiştiricilerinin tasarımında önemli bir parametredir. Isı
değiştiricilerinin termodinamik analizinde literatürde en çok kabul gören (ε)-NTU (etkinlik-aktarım birim
sayısı) yöntemidir. Isı değiştiricisinin etkinliği aşağıdaki gibi verilir [3,9]:
(3)

gerçekleşebilecek maksimum ısı transfer miktarı, sıcak ve soğuk akışkanlardan ısıl
Burada
kapasite oranı küçük olanı olmak üzere aşağıdaki gibi verilir.[12,13]
(4)
ve

sırasıyla atık sıcak akışkanın ve soğuk akışkanın Isıl kapasite oranları aşağıdaki gibidir.
(5)
(6)

minumum ısıl kapasite oranı, atık akışkanın ve soğuk akışkanın ısıl kapasite oranlarından
küçük olanıdır.
maksimum ısıl kapasite, oranı atık akışkanın ve soğuk akışkanın ısıl kapasite oranlarından
büyük olanıdır.[12,13]
C ww > C cw ise

C min = C cw

C max = C ww

(7)

C cw > C ww ise

C min = C ww

C max = C cw

(8)

R ısıl kapasite oran orantısı, genel olarak iki akışkanlı bir ısı değiştiricisinde küçük ısıl kapasiteli
akışkanın ısıl kapasite oranının, büyük ısıl kapasiteye sahip akışkanın ısıl kapasite oranına bölümü
şeklinde tanımlanabilir. Bir ısı değiştiricisinde C* değeri 1’e eşit olduğu zaman o ısı değiştiricisi
dengelenmiş olarak tanımlanır.[10]
Aktarım Birim sayısı (NTU), ortalama ısıl iletkenliğin, iki akışkandan ısıl kapasite oranı küçük olana
) bölünmesi ile elde edilir. Boyutsuz bir büyüklük olup, ısı değiştiricisinin dizayn aşamasında
(
belirlenir.[10]
(9)
Karşıt akışlı bir ısı değiştiricisi etkinliği aşağıdaki gibi de ifade edilebilir .[11,13]
(10)
U toplam ısı geçiş katsayısı, Q gerçekleşen ısı transfer oranı,
ve A plakalı ısı değiştiricisinin ısı transfer alanı olmak üzere;

logaritmik ortalama sıcaklık farkı
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(11)
ile verilir.[14]
Logaritmik ortalama sıcaklık farkı

Karşıt akışlı ısı değiştiricisi için

(12)
şeklinde ifade edilmektedir.[11,12].
2. Yasa Analizi
Termodinamiğin birinci yasası enerjinin niceliği ile ilgilidir. Termodinamiğin ikinci yasası ise karmaşık
ısıl sistemlerin optimizasyonunda çok güçlü bir araç olarak kullanılagelmektedir. Enerjinin niteliği ile
ilgili olan ekserji analizi (ikinci yasa analizi), enerji miktarının ne kadarının yararlı işe
dönüştürülebileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle ısıl bir sistemin ikinci yasa analizinin
gerçekleştirilmesi optimum çalışma koşullarının belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır. [15]
Kapalı bir sistemdeki ekserji değişimi bir sistemin sınırından olan net ekserji geçişi ile tersinmezlikler
sonucu olarak sistemin sınırları içerisindeki ekserji yok oluşu arasındaki fark olarak ifade edilebilir. Bu
ilişkiye ekserji dengesi denir. [15]
tersinmezlik,
ekserji girişi,
aşağıdaki gibi verilebilir [15]:

ekserji çıkışı,

sistemin ekserji değişimi olmak üzere

(13)
Sürekli akışlı bir sistemin ekserjisinde bir değişiklik olmaz ve bir sürekli akışlı sistemin tüm biçimlerinde
(ısı, iş, kütle geçişi) giren ekserji akımı, sistemi terk eden ekserji akımı ile yok olan ekserji miktarının
toplamına eşit olmalıdır. [15]
(14)
Enerji gibi ekserji de ısı, iş ve kütle akışı olmak üzere 3 yolla aktarılabilmektedir. Kütle akışı sistemin
içine veya dışına olan ekserji, entropi ve enerji taşınımının bir mekanizmasıdır. m miktarında kütle bir
sisteme girdiğinde ve ayrıldığında ona bir ekserji eşlik edecektir.[15] Bir ısı değiştirici sistemine giren
ile sisteme giren akış ekserjisi
, sıcak akışkanın giriş akış ekserjisi
toplam kütle geçişi
ve soğuk akışkanın giriş akış ekserjisi
olmak üzere aşağıdaki gibi ifade edilir:

(15)
(16)
Sistemden çıkan toplam ekserji miktarı da

, sistemden çıkan toplam kütle geçisi ve

, sıcak akışkanın çıkış akış ekserjisi
sistemden çıkan akış ekserjisi
akış ekserjisine
bağlı olarak aşağıdaki gibi ifade edilir:

, soğuk akışkanın çıkış
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(17)

(18)
T o ölü hal sıcaklığı h özgül entalpi, s özgül entropi olmak üzere ısı değiştiricisinin atık akışkanın ve
soğuk akışkanın sisteme giriş ve çıkışındaki akış ekserjileri aşağıdaki bağıntılarla hesaplanır.[15,16].
(19)
(20)
(21)
(22)
Sistemin entropi üretimi

, tersinmezlik ve ölü hal sıcaklığı arasında
(23)

bağıntısı verilmektedir [16].
Akışkanların karışmadığı iki akışlı adyabatik ısı değiştiricisi için ikinci yasa verimi
yazılabilir:[3,15]

, aşağıdaki gibi

(24)
Bir sistem ya da proseste tersinmezliklerin minimum olduğu durumda ekserjideki iyileşme maksimum
kavramını dikkate almak, optimum
olacaktır. Bir sistemin “Ekserjetik İyileştirme Potansiyeli”
çalışma koşulları ve ekonomik analizi için yararlı olacaktır. Ekserjetik iyileştirme potansiyeli
(25)
ile ortaya konabilmektedir.[16]
Bulgular ve Tartışma
Deneysel çalışmalar sonucu elde edilen veriler ışığında plakalı ısı değiştiricisinin termodinamik
performansının ortaya konulması ve optimum çalışma koşullarının belirlenmesi amacı ile
gerçekleştirilen analizler bu bölümde ele alınmıştır. Öncelikle ısı değiştiricisinin aktarım birim sayısına
bağlı olarak etkinlik parametresi ortaya konmuştur. Ardından farklı soğuk su debi değerleri için, atık
akışkan debi değerlerine bağlı olarak ekserji yıkımı-ekserji verimi ve etkinlik-ekserji verimi grafikleri
sunulmuştur. Bu analizlerden optimum atık akışkan debi değeri belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada,
sabit optimum akışkan debi değerinde soğuk su debi değerlerine bağlı olarak ekserji yıkımı-ekserji
verimi ve etkinlik-ekserji verimi analizleri gerçekleştirilerek optimum soğuk su debisine ulaşılmıştır.
Optimum sıcak akışkan ve soğuk su debileri sabit değerlerinde, farklı atık akışkan sıcaklıklarına bağlı
olarak ekserji yıkımı-ekserji verimi ve etkinlik-ekserji verimi değişimleri incelenmiştir. Sistemin ikinci
yasa bakımından geliştirilebilmesini belirlemek amacı ile farklı soğuk su debi değerlerinde ekserjetik
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iyileştirme potansiyelinin atık akışkan debisine bağlı değişimi incelenmiştir. Deney sisteminde
kullanılan plakalı ısı değiştiricisine ait kütlesel debi ve sıcaklık değerleri kullanılarak gerçekleştirilen
termodinamik analiz sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:
Şekil2 de Sistemde kullanılan ısı değiştiricisi etkinliğinin aktarım birim sayısına bağlı değişimi
görülmektedir. Deney sisteminde kullanılan ısı değiştiricisinin etkinliğinin aktarım birim sayısıyla üstel
olarak değiştiği anlaşılmaktadır.

Şekil 2. Sistemde Kullanılan Isı Değiştiricisi Etkinliğinin Aktarım Birim Sayısına Bağlı Değişimi
Şekil 3 de atık ısı geri kazanım sisteminde kullanılan karşıt akışlı plakalı ısı değiştiricisine ait sabit bir
soğuk su debisinde atık su debisine bağlı olarak tersinmezlik ve ekserji verimi (grafik a.) ile atık su
debisine bağlı olarak ısı değiştirici etkinliği ve ekserji verimi (grafik b.) grafikleri yer almaktadır.
Çalışmada soğuk su giriş debisi 8–5 m³/h değerlerinde sabit tutularak her bir sabit değer için atık sıcak
su debileri 8-12 m³/h değerleri arasında değiştirilmiş ısı değiştiricisine giren ve çıkan sıcak ve soğuk
akışkanların sıcaklık değerleri kaydedilmiştir. Sol sütundaki grafiklerden anlaşılacağı üzere sabit bir
soğuk su giriş debisinde atık sıcak suyun debisi artıkça tersinmezlik artmakta, ekserji verimi ise
azalmaktadır. Atık sıcak su debi değerleri 8-12 m³/h arasında değişirken, tersinmezlik 6,54-13,68 kW,
ekserji verimi %53,6 ile %67,2 değerleri aralığında değişirken, ısı değiştirici etkinliği de 0,996 ile 0,813
arasında değerler almaktadır. Bununla birlikte ısı değiştiricilerin birinci yasanın uygulanması ile
bulunan etkinliği ile kullanılabilir enerjinin göstergesi olan ikinci yasa ( ekserji) verimi parametrelerinin
her ikisinin de termodinamik performans bakımından yüksek olması istenmektedir. Ancak sağ
sütundaki grafiklerden anlaşılacağı üzere sabit bir soğuk su debisinde atık sıcak su debisi artarken ısı
değiştirici etkinliği artmakta buna karşın ekserji verimi azalmaktadır. Bu aşamada etkinlik ve ekserji
verimi grafiklerinin kesiştiği nokta, ısı değiştiricisinin termodinamik olarak optimum koşulda çalıştığı
atık sıcak su debisini vermektedir. Grafiklerde bu optimum atık sıcak su debi değerleri, soğuk debisi 85m³/h için sırasıyla 10,31-9,96-10,32-10,08 m³/h olarak bulunmuştur. Bu yaklaşımdaki amaç ısı
değiştiricisinin en iyi termodinamik performansı gösterdiği çalışma debisi değerlerine ulaşmaktır.
Sonuç olarak deney sisteminde atık sıcak su debisinin optimum değeri 10,16 m³/h olarak
belirlenmiştir. Uygulamada kolaylık sağlaması amacı ile bu optimum debi değeri 10,00 m³/h değerinde
sabitlenmiştir.
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Şekil 3. a. Tersinmezlik ve ekserji veriminin atık akışkan debisine bağlı değişimi
b. Etkinliğin ve ekserji verimin atık akışkan debisine bağlı değişimi
Optimum sıcak su debisinin belirlenmesinin ardından optimum soğuk su debisinin belirlenmesine
geçilmiştir. Atık sıcak su debisi 10 m³/h değerinde sabit tutularak temiz soğuk su debi değerleri 5-9
m³/h aralığında değiştirilerek tersinmezlik, ekserji verimi ve etkinlik parametreleri hesaplanmıştır.
Soğuk su debi değerleri 5-9 m³/h arasında değişirken, tersinmezlik 10,89-8,05 kW, ekserji verimi
%57,9 ile %63,9 değerleri aralığında değişirken, ısı değiştirici etkinliği de 0,868 ile 0,991 arasında
değerler almaktadır. Şekil 4 de, Sağdaki grafikten etkinlik ve ekserji verimi değerlerinin kesiştiği
optimum soğuk su debisi değeri 6,46 m³/h olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte soldaki grafikten
görüleceği üzere tersinmezliğin minimum, ekserji veriminin ise maksimum olduğu değerler aynı nokta
olup bu değer 7,00m³/h dir. Sonuç olarak optimum soğuk su debisi uygulamada pratiklik sağlaması
bakımından 7,00m³/h olarak belirlenmiştir.
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Şekil 4. a. Tersinmezlik ve ekserji veriminin soğuk akışkan debisine bağlı değişimi
b. Etkinliğin ve ekserji verimin soğuk akışkan debisine bağlı değişimi
Optimum çalışma debisinin atık sıcak su için 10,00m³/h ve soğuk su için 7,00m³/h olarak
belirlenmesinin ardından bu değerlerde sabitlenen çalışma koşulları için farklı atık su giriş sıcaklığı
değerlerinde tersinmezlik ve ekserji veriminin değişimi ile etkinlik ve ekserji verimi arasındaki ilişki
incelenmiştir. Şekil 5 de sol sütunda verilen grafikten görüleceği üzere Atık sıcak su giriş sıcaklığı
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Şekil 6 da ekserjetik iyileştirme potansiyelinin farklı soğuk su debilerinde atık sıcak su debisine bağlı
değişimi görülmektedir. Ekserjetik iyileştirme potansiyeli atık sıcak su giriş debisi arttıkça
yükselmektedir.

Şekil 6. İyileştirme Potansiyelinin Atık Akışkan Debisine ve Soğuk Akışkan Debisine Bağlı Değişimi

SONUÇ
Bu bölümde atık ısı geri kazanım sisteminin deneysel verileri ışığında gerçekleştirilen termodinamik ve
ekonomik analizlerinden ulaşılan sonuçlar listelenmiştir:
a) Deney sisteminde kullanılan ısı değiştirici etkinliği 0,773-0,996 aralığında değişirken, aktarım
birim sayısı 3,41-8,60 aralığında değişmektedir.
b) Atık sıcak akışkanın kütlesel debisi artıkça ısı değiştiricisinin 2. Yasa verimi azalmakta,
tersinmezlik ve etkinliği artmaktadır.
c) Atık sıcak akışkan debi değerleri 8-12 m³/h arasında değişirken, tersinmezlik 6,54-13,68 kW,
ekserji verimi %53,6 ile %67,2 değerleri aralığında değişirken, ısı değiştirici etkinliği de 0,996
ile 0,813 arasında değerler almaktadır
d) Optimum atık sıcak su debi değerleri, soğuk debisi 8-5 m³/h için sırasıyla 10,31-9,96-10,3210,08 m³/h olarak bulunmuştur.
e) Deney sisteminde atık sıcak su debisinin optimum değeri 10,16 m³/h olarak belirlenmiştir.
f) Atık akışkan debi optimum değeri 10 m³/h için soğuk su debi değerleri 5-9 m³/h arasında
değişirken tersinmezlik 10,89-8,05 kW, ekserji verimi %57,9 ile %63,9 değerleri aralığında
değişirken, ısı değiştirici etkinliği de 0,868 ile 0,991 arasında değerler almaktadır.
g) Atık akışkan optimum değeri 10 m³/h için temiz soğuk akışkan debi değeri 6,46 m³/h olarak
belirlenmiştir.
h) Optimum çalışma debisinin atık sıcak su için 10 m³/h ve soğuk su için 7 m³/h için atık sıcak su
giriş sıcaklığı 52,4-59,5°C değerleri arasında değişirken, tersinmezlik 5,23-9,46 kW, ekserji
verimi %69,4 ile %61,6 değerleri aralığında değişirken, ısı değiştirici etkinliği de 0,968 ile
0,924 arasında değerler almaktadır.
i) İyileştirme potansiyeli atık akışkan debisi 8-12 m³/h ve soğuk akışkan debisi 5-8 m³/h için 2,36
kW-4,92 kW arasında değerler almaktadır.
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Tekstil firmalarının zor günler yaşadığı günümüzde atık ısıdan geri kazanım sistemleri daha da önem
arz etmektedir. Bu sistemler ciddi anlamda tasarruf potansiyeli taşımaktadırlar ve yatırım maliyetleri
geri ödeme sürelerine bakıldığı zaman çok kısadır. Atık ısı geri kazanım sistemi ile enerji tasarrufu
gerçekleştirilirken olumsuz çevresel etkiler de en aza indirilmektedir. Ülkemizde enerji kaynakları o
kadar bol ve ucuz değildir. Bu nedenle enerjinin en verimli kullanılmasına yönelik atık ısı geri kazanım
sistemlerinin önemle üzerinde durulması gerekmektedir.
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BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK
ANALİZİ
Zafer UTLU
Arif HEPBAŞLI
Muharrem TURAN

ÖZET
Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki
suyun minimum enerji kullanımı ile uzaklaştırması amaçlanır. Ekserji analizi, son yıllarda, değişik ısıl
sistemlerin tasarımı, işletilmesi ve performansının değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bunlar arasında, enerji yoğun bir işlem olan kurutma büyük önem taşır. Bu çalışmada, gerçek işletme
2
verisi kullanılarak, İzmir’de bulunan, yıllık üretim kapasitesi 24 milyon m olan bir seramik tesisinin
enerji ve ekserji analizleri yapıldı. Kurutma sistemi, üç aşamada analiz edildi. 22 oC’lik bir referans
(ölü hal) sıcaklığında sistemin her bileşeninin ve tüm sistemin ekserji yok oluşu ve verim değerleri
hesaplandı. 2009 yılının Ocak ay’ı için, püskürtmeli (spray) kurutucunun enerji ve ekserji verimleri,
sırasıyla, % 65,5 ve % 53,7 olarak bulundu. Dikey kurutucunun enerji verimi ise, % 39 olarak elde
edildi.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Ekserji, Endüstriyel Kurutma, Termodinamik Analiz.

ABSTRACT
In the drying industry, it is aimed at utilizing a minimum amount of energy in order to remove the
maximum moisture for the desired final conditions of the product. In the recent years, exergy analysis
has been widely used in the design, operation and performance assessment of various thermal
systems. Among these, drying, which is an energy intensive operation, is of a great importance. In this
study, energy and exergy analyses of a ceramic plant, located in Izmir, with a yearly production
2
capacity of 24 million m were performed using the actual operational data. Drying system was
analyzed at the three stages. The values for exergy destruction and efficiency were calculated for
each component of the system and the whole systems at a reference (dead state) temperature of 22
o
C. For the month of January 2009, energy and exergy efficiencies of the spray dryer was found to be
65.5% and 53.7%, respectively. The energy efficiency of the vertical dryer was obtained to be 39%.
Key Words: Energy, Exergy, Industrial drying, Thermodynamic analysis.

1. GİRİŞ
Enerji kaynaklarının sürekli azaldığı günümüzde ısıl proseslerin termodinamik analizi, proseslerde
kullanılan enerjinin etkin ve verimli kullanımı açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte
ülkemizdeki enerji maliyetlerinin yüksek olması enerji kullanımı konusunda sektörel bazda işletmelerin
daha dikkatli olmasını gerektirmektedir. Enerjiyi yoğun kullanan sektörler arasında yer alan Seramik
sektöründe endüstriyel kurutma prosesleri enerji kullanım açısında büyük bir öneme sahiptir. Kurutma
endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki suyun
minimum enerji kullanımı ile uzaklaştırması amaçlanır
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Kurutma, gaz, sıvı ve katı malzemelerden su ve diğer sıvıların uzaklaştırılması işlemidir. Kurutma
işlemi, genelde katı malzemelerden ısıl olarak su veya eritkenlerin uzaklaştırılması için yapılır. Nem
alma bir gazın kurutma ortamı aracılığıyla, genelde yoğuşma veya absorbsiyon (soğurma) işlemiyle
kurutulmasıdır. Damıtma ise, sıvıların kurutulması için yapılan bir işlemdir [1].
Kurutma işlemi ile malzemenin ekonomik olarak işlenmesi, transportu için kütlesinin azaltılması, daha
sonraki üretim ve satış aşamalarında gerekli koşulların sağlanması, ürünün sterilizasyonu veya
korunması, çözeltilerden bazı ürünlerin geri kazanılması gerçekleştirilebilir [2].
Seramik sektörü üretim aşamalarında bulunan yoğun kurutma ve pişirme işlemleri dolayısı ile oldukça
yoğun enerji tüketen bir sektördür. Bundan dolayı üretim maliyetleri içinde enerjinin payı diğer
sektörlere oranla oldukça yüksektir. Bu çalışmada Seramik Kaplama Malzemeleri sektöründe üretim
yapan bir fabrikanın Kurutma fırınlarını enerji ve ekserji analizleri yapılacaktır.

2. SERAMİK KAPLAMALARI SEKTÖRÜ İNCELEMESİ
2.1. Seramik Sektörüne Genel Bakış
Seramik sektörü, özellikle, 1990’lı yılların basından itibaren hızla büyüyen ve gelişen, bugün 1.5 milyar
doları asan bir ticaret hacmine ulaşmıştır. Türk seramik sektörü, Türkiye sanayinin yurt dışında
rekabet deneyimine sahip en önemli sektörlerinden biri olma özelliğini de göstermektedir. % 95
oranında yerli ham madde kullanımıyla üretim yapan ve 20 yılda dünyanın en önemli üretici ve
ihracatçıları arasına girmiştir. İhracatının % 60’a yakınını AB ülkelerine gerçekleştiren Türk seramik
sektörü, en çok Almanya, İngiltere, ABD, İsrail ve Fransa’ya ihracat yapmaktadır [3].
Seramik sektörü içinde en yüksek ihracat ve üretim oranı seramik kaplama malzemeleri ürün
grubundadır. Bugün, seramik sağlık gereçleri sektörü, üretiminin yaklaşık % 70’ini ihraç etmektedir.
Türkiye bu sektörde Avrupa’da en fazla ihracat yapan ülke konumundadır.
2.2. Seramik Kaplama Malzemeleri (SKM) Sektörü Tanımı ve Sınırlarının Çizilmesi
Seramik kaplama malzemeleri yer ve duvar kaplamasında kullanılan, seramikten yapılmış kaplama
malzemeleridir. Türkiye’de çoğunlukla seramik yer karolarına “seramik karo”, duvar karolarına “fayans”
denilmektedir [4].
Seramik kaplama malzemeleri sektörü ülkemize istihdam ve döviz girdisi sağlayan, ülke ekonomisinde
etkin ve önemli yeri olan bir sanayi dalıdır. Büyük oranda yerli girdiler kullanan sektör, yıllık 1 Milyar
ABD Dolarlık üretim değeri, 400 Milyon ABD Dolarlık ihracatıyla, ülkemizin rekabet gücü en yüksek
sektörlerinden biridir. Türk seramik kaplama malzemeleri sektörünün doğrudan istihdamı 13.500 kişi
olup, sektöre hizmet veren yan sektörler ile birlikte toplam istihdam 50.000 düzeyindedir. Ülkemiz
seramik kaplama malzemeleri üretimi ve ihracatı bakımından basta Avrupa olmak üzere dünya
genelinde önemli bir konuma sahiptir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren hızla gelişen ve büyüyen Türk
seramik sektörü, bugün 100’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Ülkemiz seramik kaplama
malzemeleri üretiminde Avrupa’da üçüncü Dünyada ise yedinci ülkedir. İhracatta ise ülkemiz
Avrupa’da İtalya ve İspanya’dan sonra üçüncü ülke, dünyada ise besinci ülke konumundadır [5].
2.3. Seramik Kaplama Malzemeleri (SKM) Sektörü Enerji Kullanımı
Seramik sektörü genel itibariyle emek yoğun gerektiren bir sektör olduğundan birçok girdisi
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu girdiler de maliyet anlamına gelmektedir. Seramik kaplama malzemeleri
sektöründe baslıca girdi maliyetlerini; hammadde, elektrik, doğalgaz, isçilik ve isletme malzemesi
oluşturmaktadır.
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Girdi maliyetleri içerisinde diğer önemli bir maliyet kalemi de enerjidir. Türkiye, seramik kaplama
malzemeleri sektöründe hammadde maliyetindeki yararını enerji maliyetlerinde kaybetmektedir. Çünkü
enerji maliyetlerinin seramik kaplama malzemeleri sektöründeki rakip ülkelere göre yüksekliği bunun
en büyük nedenidir [7]. Firmaların enerji tüketimlerinin büyük kısmının gerçekleştiği
kurutma sistemleri, doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasından ötürü doğalgaz ile yapılmaktadır.
Sektördeki firmaların kullandıkları enerji türlerine göre dağılımları Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1. Firmaların Kullandıkları Enerji Türlerine Göre Dağılımları [6]
Firmalar
Doğalgaz kullananlar
LNG kullananlar
LPG kullananlar
Toplam

2

Kapasite (m )
352700000
5800000
1500000
360000000

Toplam Kapasiteye Oranı
% 98
% 1,60
% 0,40
% 100

3. SERAMİK KURUTMA SÜREÇLERİ VE FIRININ GENEL YAPISI
3.1. Seramik Kurutma Süreçleri
Seramik kurutma işlemi temel üç aşamada gerçekleşmektedir. Şekil 1’ de seramik kurutma sistemi
akış şeması gösterilmiştir.
Doğalgaz

Çamur (Kuru)
Çamur (Sulu)

Baca Gazı (Çamur)
Yakma havası

SPRAY
KURUTUCU

Sızıntı hava

Baca Gazı (Yanma)
Baca Gazı (Diğer)

Masse (Kuru)
Masse (Sulu)

Doğalgaz

Karo (Kuru)
Karo (Sulu)
Baca Gazı (Karo)

Yakma havası

Sızıntı hava

DİKEY
KURUTUCU

Baca Gazı (Yanma)
Baca Gazı (Diğer)

Karo (Kuru)
Karo (Sulu)

Doğalgaz

Sırlı Karo

Baca Gazı (Sırlı Karo)
Soğutucu hava

FIRIN

Baca Gazı (Yanma)

Yakma havası
Baca Gazı (Diğer)
Sızıntı hava
Seramik

Şekil 1. Seramik kurutma sistemi akış şeması [8]
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3.2. Fırının Genel Yapısı
Pişirme kurutma sistemindeki enerjinin büyük miktarının harcanması ile üretimdeki en önemli
aşamalardan biridir. Fırında sırlanmış karonun seramik haline dönüşmesi işlemi gerçekleşir. Sırlı karo
fırın içerisinde sıcaklığın 1200 oC’ye yükseldiği cehennem bölgesinden geçerken kristalimsi bir yapıya
dönüşür ve çıkışta artık seramik formuna gelir.
3.3. Fırının Enerji Tüketim Değerleri
Fabrikadaki enerji tüketim değerleri aylık olarak alınmıştır. 2007 Ocak ayı için tüketim değerleri Tablo
2’ de verilmiştir. Bu çizelge hazırlanırken enerji tüketim değerleri aylık toplam tüketimin aylık çalışma
saatine bölümü ile elde edilmiştir.
Tablo 2. Fırın Ocak Ayı Ortalama Enerji Tüketim Değerleri [8]

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Parametre
Giren sırlı karo miktarı
Çıkan seramik miktarı
Giren sırlı karo nem oranı
Dış ortam sıcaklığı
Sırlı karo giriş sıcaklığı
Yakma havası giriş sıcaklığı
Soğutucu hava giriş sıcaklığı
Sızıntı hava giriş sıcaklığı
Seramik çıkış sıcaklığı
Baca gazı çıkış sıcaklığı
Doğalgazın kütlesel debisi
Yakma havası kütlesel debisi
Soğutucu hava kütlesel debisi
Sızıntı hava kütlesel debisi
Baca gazı kütlesel debisi
Yakıt alt ısıl değeri
Toplam elektrik tüketimi

Birim
kg/h
kg/h
%
K
K
K
K
K
K
K
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
3
kJ/m
kWh

Değeri
42678
40544
5
295
298
385
298
298
343
403
1821
43704
41543
11847
101049
34541
3795

4. SERAMİK KURUTMA FIRINI ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ
Bu çalışmada sistemdeki fırın elemanın enerji ve ekserji analizleri yapılacaktır.
4.1 Fırın Kütle Denge Analizi
Burada fırına giren ve çıkan maddeler arasındaki kütle denge analizi yapılmıştır. Fırında sisteme sırlı
karo, doğalgaz, yakma havası, soğutucu ve sızıntı hava girerken, çıkan maddeler ise seramik ve baca
gazlarıdır.
Fırında % 5 nem içeren sırlı karo nemden arınarak mamul madde olan seramik meydana gelir. Baca
gazları ise, karonun su buharı, yanmadan gelen ve sızıntı havanın çıkış hali diğer olarak üç kısımda
incelenmiştir. Ocak ayı için sisteme giren ve çıkan maddelerin akış seması Şekil 2’ de, sistemin kütle
denge analizi ise, Tablo 3’ de verilmiştir.
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Seramik

Doğalgaz
Baca gazı (S.b.)

FIRIN

Yakma havası

Baca
Soğutucu

gazı

hava
Baca gazı (Diğer)

Sızıntı hava

Şekil 2. Fırının Akış Şeması [8]
Tablo 3. Fırın Kütle Denge Analizi [8]

GİREN
No

Maddeler

1

Karo

2
3
4
5

Doğalgaz
Yakma havası
Soğutucu hava
Sızıntı hava

T (K)
298
298
385
298
298
TOPLAM

ÇIKAN
m kg / h  Maddeler

42678 Seramik
1821 Karonun nemi
43704 Baca gazı (Yanma)
41543 Baca gazı (Diğer)
11847
141593

T (K)

m kg / h 

343

40544

403
403
403

2134
45525
53390

TOPLAM

141593

Sistemde kütle dengesinde bulunan maddelerin kütlesel ve elementel analizleri ve baca gazı
bileşenleri, kütlelerinin yüzdesel dağılımları Şekil 3 ve Tablo 4’ de görülmektedir.
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Tablo 4. Fırına Giren Maddelerin Elementel ve Kütlesel Analizleri [8]
Giren maddeler

Sırlı karo

Yanıcı gaz (CH4)

Yakma havası

Soğutucu hava

Sızıntı hava

Elementler
Al2O3

Sıcaklık (K)
298

Dagılım (%)
14,53

Kütlesel debi (kg/h)
6201

SiO2

298

73,85

31518

Na2O

298

7,8

3329

Fe2O3
CaO
MgO
Diğer Ham.

298
298
298
298

C
H4

298
298

N2

385

0,14
0,37
0,71
2,6
Toplam
75
25
Toplam
77,37

60
158
303
1110
42678
1365,75
455,25
1821
33814

O2

385

20,76

9073

CO2
Ar
H2O
Diğer

385
385
385
385

13
402
4
398
43704
32142

N2

298

0,03
0,92
0,01
0,91
Toplam
77,37

O2

298

20,76

8624

CO2
Ar
H2O
Diğer

298
298
298
298

12
382
4
378
41543
9166

N2

298

0,03
0,92
0,01
0,91
Toplam
77,37

O2

298

20,76

2459

CO2
Ar
H2O
Diğer

298
298
298
298

0,03
0,92
0,01
0,91
Toplam

4
109
1
108
11847

Tablo 5. Fırından çıkan maddelerin elementel ve kütlesel analizleri [8]
Çıkan maddeler

Seramik

Elementler
Al2O3

Sıcaklık(K)
343

Dagılım(%)
14,6

Kütlesel debi(kg/h)
5919

SiO2

343

73,7

29881

Na2O

343

7,8

3162

Fe2O3

343

0,14

57

CaO

343

0,37

150

MgO

343

0,71

Diğer Ham.

343

2,68
Toplam

1087
40544

H2 O

403

100

2134

CO2
CO
NO
Baca gazı
NO2
(Yanmadan gelen)
O2
H2 O
N2

403
403
403
403
403
403
403

Baca gazı
(H2O)

Baca gazı
(Diğer)

N2
O2
CO2
Ar
H2 O
Diğer

403
403
403
403
403
403

Toplam
1,56
0,005
0,02
0,002
17,55
3,12
77,753
Toplam
77,37
20,76
0,03
0,92
0,01
0,91
Toplam

288

2134
710
2
9
1
7990
1420
35397
45525
41308
11084
16
491
5
486
53390
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4.2 Fırının Enerji Analizi
Ocak ayı için Fırının çalışması esnasında ortalama elektrik tüketimi 3795 kWh dir. Bu değer, giren
elemanlarda ısıya dönüşen elektrik enerjisi olarak hesaba katılmıştır. Sisteme giren ve çıkan
maddelerin toplam enerji değerleri Tablo 6. ve 7’de verilmiştir.
Tablo 6. Fırına Giren Maddelerin Enerji Değerleri [8]

No
1
2
3
4
5
6
7

Giren maddeler
Sırlı Karo
Doğalgaz yanma ısısı
Doğalgaz duyulur ısısı
Yakma havası
Soğutucu hava
Sızıntı hava
Isıya dönüşen elektrik enerjisi

298

cp
(kJ/kgK)
0,749

298
385
298
298

2,22
1,005
1,005
1,005

T (K)

m

kg

/ h

42678
1821
43704
41543
11847
Toplam

Q kJ / h 
9525815
95337990
1204701
16910170
12441713
3548058
13662000
152630447

Tablo 7. Fırından Çıkan Maddelerin Enerji Değerleri [8]

No
1
2
3
4
5

Çıkan maddeler
Seramik
Baca gazı(Karonun su buharı)
Baca gazı (Yanma)
Baca gazı (Diğer)
Isı kaybı

T (K)

c p (kJ/kgK)

343
403
403
403

0,771
1,916
1,055
1,014

 kg/ h
m
40544
2134
45525
53390
Toplam

Q kJ / h 

10721982
1647764
19355637
21817396
99087668
152630447

Tablo 7. Fırından çıkan maddelerin enerji değerleri [8]
4.3. Fırının Enerji Verimliliği
Enerji verimliliği hesabında kullanılan yöntem, termodinamiğin 1. yasa ifadesinden yaralanılarak
toplam enerji değerinden kayıp olan enerjinin çıkarılıp, giren maddelerin toplam enerji değerine oranı
şeklinde hesaplanır. Bu durumda verim ifadesi:

 

Qçikan  Qkayip
Qgiren

şeklinde yazılabilir. Bu ifadeye göre Ocak ayı için, fırının enerji verimliliği;



152630447  99087668
 0,35 olarak bulunur.
152630447

4.4. Fırının Ekserji Analizi
Referans çevre ifadesinde daha önce dış sıcaklık T 0 = 295 K ve basınç P 0 = 1 bar olarak alınmıştı.
Ekserji analizinde, fırında yapılan işlem sürekli akışlı kapalı bir sistem olarak kabul edilmiştir.
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Tablo 8. Fırına Giren Maddelerin Ekserji Analizi [8]
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Tablo 8. (Devam)
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Tablo 9. Fırından Çıkan Maddelerin Ekserji Analizi [8]
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Tablo 9. (Devamı)
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Ekserji verimi basit olarak çıkan maddelerin ekserji değerinin giren maddelerin ekserji değerine olan
oranıdır.

Exç



Ex g

şeklinde yazılabilir. Bu durumda ekserji verimi



28856831
 0,16 olarak bulunur.
179439129

Fırın ünitesi için elde edilen sonuçlarda % 67,8’lik bir ısı kaybı olduğu görülmüştür. Fırın ünitesi
sistemin en çok yakıt sarfiyatının yapıldığı ve aynı zamanda işlem sıcaklığı olarak da diğer ünitelere
nazaran daha yüksek işlem sıcaklıklarında faaliyet gösteren kısmıdır. Fırındaki temel sorunları
sıralayacak olursak ilk önemli husus, brülör izolasyonun iyi olmamasıdır. Bununla birlikte dengesiz
yanma sıklıkla olmakta ve zaman zaman hava gaz karışımı uygun oranlarda sağlanmadığı için
doğalgaz sarfiyatı artmaktadır. Yine diğer ünitelerde olduğu gibi izolasyon sorunu fırın ünitesinde de
yetersizdir. Özellikle sıcaklığın en yüksek değerlere ulaştığı cehennem bölgesindeki izolasyonun
yetersizliği bu kaybın ana kısmını oluşturmaktadır.
Fabrikanın yıllık üretimi ve enerji değerleri göz önüne alınarak hesaplar sonucunda yıllık ekserji kaybı
ve bunun finansal değerlendirmesi Tablo 10. görülmektedir.
Tablo 10. Yıllık Ekserji Kaybının Finansal Değerlendirmesi

Ünite Adı

Yıllık toplam ekserj
kaybı miktarı (kJ/h)

Ekserji kaybının
doğalgaz olarak
3
değeri (m /h)

2011 yılı güncel
doğalgaz birim
3
fiyatı (TL/m )

Kayıpların
finansal karşılığı
(TL/yıl)

Fırın

1.647.811.808.265

47.703.550

0,494348

23.582.155

Termodinamiğin yasalarına göre yaptığımız gerçek hesaplardan görüldüğü üzere % 100 verimli
çalışabilen bir sistem henüz mevcut değildir. Bu nedenle sistem hakkında yapılabilecek iyileştirmeler
ortaya konulurken yapılabilecek iyileştirmeler ve modernizasyonlar kabul edilebilir değerler
çerçevesinde olacaktır. Tablo 10 ’dan görüleceği üzere mevcut ekserji kaybının fırın için ise 23 milyon
Türk Lirası seviyelerinde bir finansal karşılığı vardır. Bu rakamlardan görüldüğü üzere sistemin
iyileştirme yapılmadan kullanılması ciddi maliyetler doğurmaktadır. Sistemde yapılabilecek
iyileştirmeler ve modernizasyonlar yıllık kayıpların karşılığı baz alındığında fabrikaya ciddi miktarlarda
enerji maliyeti azalması sağlayacaktır.

SONUÇ
Enerji talebinin git gide arttığı buna karşın ise kaynakların ve üretiminin sınırlı olduğu günümüz
şartlarında verimlilik ve sürdürülebilirliğin önemi sürekli artmaktadır.




Çalışmanın yapıldığı fabrika üretim yaptığın sektörün önemli firmalarında biridir. Fabrikanın
verimliliği enerji sarfiyatının üretilen ürüne bölünmesi şeklinde oluşan değer baz alınarak
sürdürülmesi fabrikanın mevcut sisteminin verimliliğinin sürdürülebilirlik anlamında
yöntemlerini geliştirmesi gerektiği görülmüştür.
Yaptığımız çalışma ile termodinamiğin 1. ve 2. yasasına göre sistemin analizi yapılarak, enerji
ve ekserji değerleri ortaya konularak verimliliği hesaplanmıştır.
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Gerek mevcut kojenerasyon sisteminin sağladığı katkı ve gerekse enerji tüketiminde Türkiye
ortalamalarının altında olması enerji verimliliği anlamında sadece yerli rakiplerine karşı daha
verimli bir tesis olduğunun göstergesidir
Ortaya konulan sorunların kısa vadede düşük yatırımla veya uzun vadede yüksek meblağlı
yatırım ile iyileştirilmesi ile milyon TL mertebelerinde tasarruf sağlayabileceği görülmektedir.
Yapılabilecek iyileştirmeler hem enerji konusunda tasarruf sağlayacak hemde baca gazı
anlamında salınım azalması sağlayarak çevreye katkı sağlayacaktır.
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FARKLI BİNA TİPLERİ VE YAKITLAR İÇİN MERKEZİ ISITMA
SİSTEMLERİNİN MALİYET ANALİZİ
Kemal ÇOMAKLI
Uğur ÇAKIR
Şükran EFE

ÖZET
Dünyada kullanılan enerjinin büyük bir kısmı konutlarda tüketilmektedir. Konutlarda kullanılan enerjinin
yaklaşık %82’si konutların ısıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle konutlarda kullanılan
ısıtma sistemlerinin tasarımı, kullanılacak yakıtın türü ve maliyetleri kullanıcılar ve enerjinin verimli
kullanılması açısından son derece önemlidir. Ülkemizdeki konutların büyük bir kısmında ısıtma işlemi
için fosil yakıt kullanan merkezi ısıtma sistemleri tercih edilmektedir.
Bu çalışma kapsamında ülkemizin en soğuk illerinden biri olan Erzurum’da bulunan altı farklı bina tipi
belirlenmiş ve her biri için gerekli çalışmalar yapılarak doğalgaz, kömür ve fueloil ile çalışan üç farklı
merkezi ısıtma sistemi tasarlanarak, sistemlerin her biri için kurulum ve yıllık işletme maliyetleri
hesaplanmıştır. Daha sonra da her bir bina tipi ve yakıt türü için daire başına düşen yıllık işletme ve
kurulum maliyetleri karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Merkezi ısıtma sistemleri, enerji tasarrufu, enerji ekonomisi, ekonomik analiz

ABSTRACT
A large proportion of the energy that consumed on the world is used at the homes and approximately
82% of the energy consumed at the homes is used for heating applications. Therefore, the design of
heating system, type of fuel and the cost of fuel are very important to benefit from energy source more
efficiently and economically. Generally central heating systems using fossil fuels are preferred for
heating applications at the buildings in Türkiye.
In this study, six different residence building types were determined in Erzurum that is one of the
coldest cities of Türkiye. Then three different central heating systems were designed for each one of
chosen buildings. They are natural gas, coal and fuel oil powered central heating systems. Then
installation and annual operating costs of heating systems were evaluated. For last an economic
comparison was made among the heating systems according to economical aspects of them as
regarding building and fuel types.
Key Words: Central heating systems, energy saving, energy economy, economic analysis

1. GİRİŞ
Dünyada binalarda gerçekleşen enerji tüketimi, toplam enerji tüketimi içinde önemli bir paya sahiptir.
Binalarda ve ısıtma sistemlerinde uygulanacak çeşitli teknikler ile önemli oranda enerji tasarrufunun
sağlanması mümkündür. Türkiye’de konutlarda kullanılan enerji, toplam enerji tüketiminin %31’ine ve
kullanılan elektrik ise, toplam elektrik tüketiminin %43’üne karşılık gelmektedir. Binalarda kullanılan
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enerjinin %82’si ısınma amaçlı olarak tüketilmektedir. Bu nedenle genel dağılım içinde ısınma amaçlı
kullanılan enerjinin payı büyüktür. Diğer alanlarda olduğu gibi, ısı enerjisi üretiminde de enerjinin %100
verimle kullanımı söz konusu değildir. Ancak kayıpların minimize edilmesi durumunda kullanılan
enerjinin %25–50 kadarı tasarruf edilebilmektedir [1].
Gerekli ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan enerjinin toplam tüketim içindeki payı göz
önüne alınacak olursa, bu alanda enerjinin etkin ve verimli kullanımı amacıyla yapılacak çalışmalar
sonucunda elde edilecek ekonomik kazancın büyüklüğü Şekil 1’de açıkça görülmektedir. Dolayısıyla
konutlarda enerji verimliliği ve ekonomisi, enerji tüketimi açısından önem arz etmektedir. Bu konu iki
ayrı kısımda ele alınarak incelenebilir. Birinci kısmı; konutların yapı özellikleri ve bileşenlerini, ikincisi
ise ısıtma sistemlerinin türü ve özelliklerini kapsamaktadır [2].

Şekil1. Enerji Kullanım Sektörlerinde Tasarruf Edilebilecek Enerji Oranları
Merkezi ısıtma sistemleri günümüzde en çok kullanılan ısıtma sistemlerindendir. Enerjinin giderek
önem kazandığı günümüzde en ekonomik ısıtma sisteminin belirlenmesi maksadıyla yapılan bu
çalışmada; farklı bina nizamlarına göre farklı cinste yakıt kullanan (katı, sıvı ve gaz) ısıtma
sistemlerinin ekonomik analizi yapılmıştır.
Çalışma kapsamında, konut amaçlı kullanılan binalarda tercih edilen merkezi ısıtma sistemleri, ilk
yatırım ve işletme maliyetleri dikkate alınmak sureti ile ekonomik analizleri yapılarak kendi aralarında
farklı bina tipleri ve yakıt türlerine göre karşılaştırılmışlardır. Bu amaçla farklı şekillerde ve özelliklerde
altı farklı bina tipi belirlenmiş ve bunların her biri için ısı kaybı hesabı yapılmıştır. Daha sonra
binalardan her biri için ihtiyaç duydukları ısı enerjisini karşılayacak özelliklerde, fueloil, kömür ve
doğalgaz ile çalışabilecek şekilde üç farklı merkezi ısıtma sistemi tasarlanmıştır. Son aşamada
sistemlerin ilk kurulum ve işletme maliyetleri belirlenerek karşılaştırma yapılmıştır.
Kriterler Erzurum ili ve iklim özelikleri baz alınarak, Erzurum piyasası genelinde yapılan veri analizleri
sonucu değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile; incelenmek üzere seçilen binaların site ve apartman gibi
toplu yaşam alanları olarak seçilmesi yolu ile, Türkiye genelinin belli bir bölümüne, Erzurum genelinde
de %90’lik bir bölüme hitap edilmesi hedeflenmiştir.

2. MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ
Merkezi ısıtma sistemi, birden fazla bağımsız bölümün bir kazan dairesinden ısıtılmasıdır. Genellikle
12 veya daha fazla bağımsız bölüm içeren binalarda ilk yatırım maliyeti ve tesisatın işletme şartları
açısından tavsiye edilmekte olsalar da daha az daire sayısının olduğu binalarda da kullanımları
yaygındır. Merkezi ısıtma sistemlerinde yakıt ekonomisini sağlamak için, tesisatta bir otomatik kontrol
panelinin bulunması önerilmektedir [3].
Merkezi ısıtma sistemleri genel olarak soğuk iklimlerdeki apartman veya kamu binalarında kullanılır.
Sistem, kullanılacak akışkanı (su, hava veya buharı) ısıtmak için merkezi kazan veya ısıtıcı, ısıtılmış
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akışkanın dağıtımı için boru tesisatı ve ısıyı ortam havasına transfer etmek için radyatörleri içerir.
Merkezi ısıtma sistemlerinin temel bileşenleri, brülörler, kalorifer kazanı, genleşme deposu, su
pompaları ve ısı enerjisinin ortamlara aktarılmasında kullanılan radyatörlerdir. Merkezi ısıtma
sistemlerinin kurulum ve işletme maliyetlerinin düşük olması için bahsi geçen bu elemanların seçiminin
doğru yapılması çok önemlidir. Merkezi ısıtma sistemlerinde seçimine en önem verilmesi gereken
elemen kazanlardır. Çünkü kazanların ısıl kapasitesi binada ihtiyaç duyulan ısı enerjisinin
karşılanabilmesi açısından çok önemlidir.
2.1. Isıtma Sistemi Elemanlarının Seçimi
Bir binada istenen ortam sıcaklığı seviyesinin sağlanması için, binada gerçekleşen anlık ısı kaybının
karşılanabilmesi amacıyla kullanılan kazanın ısıl kapasitesinin yeterli olması gereklidir. Bu nedenle
ısıtma sistemlerinin tasarlanması esnasında, bina ısı kaybının tespit edilmesinden sonraki en önemli
nokta yeterli kazanın ve radyatörlerin seçimidir. Çünkü bunlar, sistem maliyetine ve verimine direkt etki
eden ısıtma elemanlarıdır. Bunun yanında brülör, genleşme deposu, dolaşım pompası seçimi de
dikkatle yapılmalıdır.
Kazan seçiminde en önemli ölçüt kazan verimidir. Kazan sistemi ısı kaybı miktarına göre seçilmelidir.
Eğer sistemde boyler varsa boylerin sisteme getirmiş olduğu ısıl yük de ısı kaybı miktarına
eklenmelidir. Kazan kapasitesinin net ısı kaybı miktarından daha büyük seçilmesi durumunda sistem
maliyeti yükselmektedir. Bununla beraber çevreye salınan zararlı emisyonlarda da artış olmaktadır.
Kazan kapasitesinin bina ısı kaybı miktarından küçük seçilmesi halinde ise sistem yeterli ısıtma
sağlayamamaktadır. Aşağıda sunulmuş olan 1 eşitliği kazan kapasitesinin belirlenmesi amacıyla
kullanılan en basit yöntemlerden birini göstermektedir. Burada Q k kazan kapasitesini, Q S binanın
toplam ısı kaybını, Z R ise ana borular ve kat borularına göre tanımlanmış bir sabiti ifade etmektedir [4].

Qk  Qs 1  Z R 

(1)

Radyatörler, bina içinde ayrılmış olan ısıtılacak herhangi bir mekânın ısı ihtiyacına göre belirlenir.
Radyatör miktarı denklem 2’ye göre hesaplanabilir. Bazı mekanların (antre, hol veya çok küçük
hacimler) ısı enerjisi ihtiyaçları, bitişik mekanlardan ısı transfer yoluyla sağlanacağı için ısı ihtiyacı
bitişik mekanın ısı ihtiyacına ilave edilerek radyatör seçimi yapılmalıdır. Radyatörler odanın en soğuk
kısmına yerleştirilirler. Buralar genellikle pencere önleri veya dış duvarlardır. Maksat gelen soğuk
havayı ortama nüfuz etmeden ısıtabilmektir.

Radyatör Miktarı 

Alan ısı kaybı
Radyatör birim ısıl değeri

(2)

Brülörler öncelikle kullanılacak yakıtın cinsine (sıvı veya gaz) göre seçilmelidir. Kazan kapasitesi ve
sistemin çalışma rejimi brülör seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır. Kazan kapasitesi
brülörün çalışma aralığında olmalıdır [5]. Brülör hesabında öncelikle kullanılan yakıtın hangi debide
kazana verilmesi gerektiği belirlenmelidir. Yakıt debisi aşağıdaki gibi belirlenebilir.

B

Qk
H u .k

(3)

Buradan hareketle yıllık yakıt sarfiyatı;

By 

Qk Z g Z yıl
2 H u k

(4)

Ve yakıt tankının hacmi
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Bp

(5)



Burada Q k kazan ısıl kapasitesini (kW), H u yakıtın alt ısıl değerini (kWh/kg), η k kazan verimini, Z g
günlük çalışma süresini (saat), Z yıl yıllık çalışma süresini (gün), B p depolanacak yakıt miktarını
(periyotluk, kg), ρ yakıtın yoğunluğunu (kg/m3) ifade etmek amacıyla kullanılmıştır [5].
Genleşme deposu sistemdeki sıcaklık farkından dolayı suda oluşan hacim değişikliklerini karşılamak
maksadıyla kullanılmakta ve tesisatın güvenliği ve ömrü açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada
kömürlü sistemde açık genleşme deposu kullanıldığı, doğalgazlı ısıtma sisteminde kapalı genleşme
deposu kullanıldığı düşünülmüştür. Genleşme deposu ile ilgili hesaplar aşağıdaki gibi yapılmakradır.
Bu eşitliklerde V n genleşme deposu hacmi, V v kalorifer ısıtma sistemindeki ön su hacmi, V e sistemde
genleşen suyun hacmini, P e kapalı genleşme tankı üst basıncı, P o Kapalı genleşme tankı ön basıncı,
V s sistemde (kazan, borular, radyatör) dolaşan gerçek su hacmi P hst hidrostatik basınç, hst P
hidrostatik basınç (Pa), P eft efektif basınç (Pa), şeklinde tanımlanmaktadır [6].

Vn  0, 0025 Qk ( açık g . deposu ),

Ve  nVs
P0  Phst  Peft

Vn  Vv  Ve 

Vv  0, 0005 Vs  3

ve
ve

Pe  Paçma  Pkapama

Pe  1
(kapalı g. deposu )
Pe  P0

(6)

(7)
(8)

Sirkülâsyon pompasının özellikleri kazan verimine direkt etki eden faktörlerdendir. Bu nedenle kazan
kapasitesi göz önüne alınarak doğru seçim yapılması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli
bir husus da değişken debilerde tek bir pompa yerine birden fazla pompa kullanılması ve basma
yüksekliğinin gerekenden fazla seçilerek pompa veriminin düşürülmemesidir (Karakoç 2001). Isıtma
sistemlerinde pompa hesabı aşağıdaki gibi yapılır [7].

H P   R.L   Z

Qp 

3, 6 Qk
C p  su Tg  T d 

(9)

(10)

Burada; H p pompa basıncını, Q p pompa debisini, R boru çapında metre başına düşen basınç kaybını
(mSS/m), L sistemdeki toplam boru metrajını (m), Z Sistemdeki toplam kayıpları (m), ρ su , suyun
yoğunluğu (kg/m3), Cp suyun özgül ısı değerini (4,186 kJ/kgK), T g ve T d su için sistem gidiş-dönüş
sıcaklıklarını ifade etmektedir.

3. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada farklı şekil ve yapıdaki bina tiplerin için, farklı yakıt kullanılan merkezi ısıtma sistemleri
maliyetlerine göre analiz edilip karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda ülkemizin en soğuk şehirlerinden biri
olan Erzurum’da bulunan ve konut amaçlı kullanılan altı farklı bina tipi seçilmiştir. Binaların seçiminde
ihtiva ettikleri dairelerin mimari yapılarının ve büyüklüklerinin çok farklı olmamasına dikkat edilmiştir.
İncelenecek binaların daire sayıları sırasıyla 10, 16, 20, 32, 64 ve 96’dır. İnceleme yapılacak bina
tiplerine ait diğer bilgiler, Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere incelenmek üzere
seçilmiş olan binaların her biri diğerlerinden farklı yapıda olup fiziki yapıları, kat sayıları, toplam daire
sayıları açısından tamamen ayrıdırlar. Ancak incelenen binaların tamamının yönlerinin, dairelerin
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alanlarının, kullanılan duvar yapılarının ve yalıtım biçimlerinin aynı olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca
binaların tamamında zemin katlar yüksek giriş şeklindedir.
Her bir bina tipi özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için Tablo 1 sunulmuştur. TİP–1, 1 BK + 1 ZK + 4
NK olmak üzere 6 katlı ve her bir katta 2 daire bulunan ve toplamda 10 daireden oluşan tek bir
apartman modelidir. TİP–2, 1 BK + 1 ZK + 7 NK olmak üzere 9 katlı ve her bir katta 2 daire bulunan ve
toplamda 16 daireden oluşan tek bir apartman modelidir. TİP–3, 1 BK + 1 ZK + 4 NK olmak üzere 6
katlı ve her bir katta 4 daire bulunan ve toplamda 20 daireden oluşan tek bir apartman modelidir.
TİP-4, BK + 1 ZK + 7 NK olmak üzere 9 katlı ve her bir katta 4 daire bulunan ve toplamda 32 daireden
oluşan tek bir apartman modelidir. TİP–5, 1 BK + 1 ZK + 7 NK olmak üzere 9 katlı ve her bir katta 4
daire bulunan ve toplamda 32 daireden oluşan apartman olup iki ayrı blok şeklinde konumlanmıştır.
TİP–6, 1 BK + 1 ZK + 7 NK olmak üzere 9 katlı ve her bir katta 4 daire bulunan ve toplamda 32
daireden oluşan apartman olup üç ayrı blok şeklinde konumlanmıştır.
Üzerinde çalışılan bina tiplerinin belirlenmesi ve binaların ısıl yüklerinin hesaplanabilmesi için gerekli
özellikler tayin edildikten sonra enerji ihtiyaçlarının hesaplanması aşamasına geçilmiştir. Yapılan
hesaplamalarda bina tiplerinin hepsi için kullanılan yapı malzemelerinin ve bina yalıtımının aynı olduğu
kabul edilmiştir. Bina ısı kayıpları TS–825 standartlarına göre hesaplanmıştır. Bina dış duvarında
düşük ısı iletim katsayılı 20 cm tuğla, iki tuğla arasında 5 cm yalıtım malzemesi kullanıldığı kabulü
yapılmıştır.
Her bir bina tipi için toplam ısı kaybı ve bir daire başına düşen ısı kaybı Tablo 1’de sunulmuştur.
Binalarda daire sayısı arttıkça, her bir daire başına düşen ısıl yükün azaldığı görülmektedir. Tip 5 ve
tip 6 da bunun farklı olmasının sebebi birden fazla binadan oluşmasına bağlı olarak daha fazla dış
cepheye sahip olmasıdır. Bu durum bina nizamının da ısı kaybı üzerinde çok fazla etkili olduğunu
ortaya çıkarmaktadır.
Tablo 1. Bina Tiplerine Göre Isı Kayıpları
Bina
Tipi
TİP-1
TİP-2
TİP-3
TİP-4
TİP-5
TİP-6

Bina
Sayısı

Kat
Sayısı

1
1
1
1
2
3

6
9
6
9
9
9

Bir
Toplam Isı
kattaki Daire
Kaybı
daire Sayısı
kCal/h
10
145.480
2
16
213.250
2
20
242.935
4
32
384.180
4
64
773.670
4
96
1.165.575
4

Ortalama Daire Başı
Birim Isı Kaybı
kCal/h
kW
14.548,0
16,92
13.328,1
15,50
12.146,8
14,12
12.005,6
13,96
12.088,6
14,06
12.141,4
14,12

Isıtma sistemlerinde kullanılması düşünülen fosil kökenli yakıtların genel özellikleri ve bu çalışmanın
yapıldığı andaki (2007) birim fiyatları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Kullanılan Yakıt Türleri ve Özellikleri
Yakıt

Birim

Doğalgaz
Fuel-oil
Kömür (ithal)

m3
Kg
Kg

Hu

Fiyatı

(Kj/b.yakıt)

(TL/birim)

34450
40500
25000

0,4471
1,58
0,38

%C

%S

74
85
70

1,5
1

Tablo 3’de, incelenen bina tiplerinde gerekli ısınma şartlarını sağlayabilecek şekilde tasarlanmış olan,
merkezi ısıtma sistemlerinin bir yıl içinde tüketeceği yakıt miktarları ve maliyetleri gösterilmiştir. Aynı
tablonun diğer kısmında farklı tipteki binalar için daire başına düşen yıllık yakıt tüketimleri ve yakıt
maliyetleri gösterilmiştir.
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Tablo 3’den görülebileceği gibi yakıt tüketimi açısından en ekonomik sistemin doğalgazlı merkezi
sistem olduğu, en pahalısının da fueloil kullanan sistem olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber
binalardaki daire sayılarının artmasına bağlı olarak toplam yakıt tüketim ve maliyetinin de yükseldiği
ancak daire başına düşen maliyetin azaldığı anlaşılmaktadır.
Tip 6 binası toplam yakıt maliyeti açısından incelendiğinde, fueloil ve kömür kullanan sistemlerin
doğalgaz kullanan sistemler ile karşılaştırılması halinde, doğalgazlı sistemin fueloilli sisteme göre
neredeyse %71, kömürlü sisteme göre de %30 daha ekonomik olduğu anlaşılmaktadır. Tip 1 (10
daire) ve Tip 6 (96 daire) binalarında, daire başına düşen doğalgaz maliyetleri kıyaslandığında; 96
daireli binadaki bir evin ısınma maliyetinin diğerine göre % 18 daha düşük olacağı anlaşılmaktadır.
Tablo 3. Bina Tiplerine Göre Toplam ve Daire Başına Yakıt Tüketim ve Maliyetleri
BİNA TİPLERİ –YILLIK YAKIT MALİYETLERİ TABLOSU

Maliyet
TL/yıl

Tüketim
birim/yıl

6
Maliyet
TL/yıl

Tüketim
birim/yıl

39.260
64.080
37.800

5
Maliyet
TL/yıl

15.408
21.376
56.288

Tüketim
birim/yıl

34,464
56.240
32.640

4
Maliyet
TL/yıl

Tüketim
birim/yıl

23.510 10.510
38.370 14.580
22.270 35.180

Maliyet
TL/yıl

3

Doğalgaz (m )
Kömür (kg)
Fueloil (kg)

3

Tüketim
birim/yıl

YAKIT

2
Maliyet
TL/yıl

Tüketim
birim/yıl

1

17.560 62.080 27.776 124.992 55.905 125.568 84.220
24.340 101.312 38.496 204.032 77.568 204.928 116.832
64.460 58.816 92.896 118.400 187.136 118.912 281.856

BİNA TİPLERİ – YILLIK YAKIT MALİYETLERİ / DAİRE TABLOSU

Maliyet
TL/yıl.daire

Tüketim
birim/yıL.daire

Maliyet
TL/yıl.daire

Tüketim
birim/yıL.daire

Maliyet
TL/yıl.daire

Tüketim
birim/yıL.daire

Maliyet
TL/yıl.daire

6

Tüketim
birim/yıL.daire

5

Maliyet
TL/yıl.daire

4

Tüketim
birim/yıL.daire

3

Doğalgaz (m )
Kömür (kg)
Fueloil (kg)

3

Maliyet
TL/yıl.daire

YAKIT

2

Tüketim
birim/yıL.daire

1

2351
3837
2227

1051
1458
3518

2154
3515
2040

963
1335
3223

1963
3204
1859

878
1217
2938

1940
3166
1838

868
1203
2903

1954
3188
1850

874
1212
2924

1962
3202
1858

877
1217
2936

Tablo 4’de incelenen binalarda farklı yakıt kullanan merkezi ısıtma sistemleri için daire başına düşen
kurulum maliyetleri ve işletme maliyetleri gösterilmiştir. İşletme maliyetlerinin belirlenmesinde, yakıt
maliyeti, işçilik maliyeti, sistemlerin yıllık bakım maliyeti ve olası aksaklılara karşı tamir maliyetleri de
hesaplara dâhil edilmişlerdir. Tablodan görüldüğü gibi binalardaki daire sayısı arttıkça, daire başına
düşen kurulum maliyetleri azalmaktadır.
Tablo 4. Bina Tiplerine Göre Daire Başına Düşen İlk Yatırım ve İşletme Maliyetleri

TİP–1
TİP–2
TİP–3
TİP–4
TİP–5
TİP–6

DOĞALGAZ
Kurulum
İşletme
(TL/daire) (TL/yıl.daire)
4.951
1.299
4.599
1.165
4.499
1.078
4253
1.040
4147
1.045
3984
1.062

KÖMÜR
Kurulum
İşletme
(TL/daire) (TL/yıl.daire)
3.044
2.409
2.849
2.176
2.707
2.152
2.573
2.037
2.555
2.042
2.532
1.990

FUELOİL
Kurulum
İşletme
(TL/daire) (TL/yıl.daire)
4.115
4.333
3.933
4.008
3.532
3.695
3.333
3.652
3.443
3.669
3.226
3.653
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SONUÇ
Önceki bölümde sunulan tablolardan anlaşılacağı gibi konutlarda tercih edilen merkezi ısıtma
sistemleri özelliklerinin ve kullanılan yakıt türünün ısınma maliyetleri üzerine çok büyük etkisi vardır.
Günümüzde merkezi ısıtma sistemlerinde en çok kullanılan yakıtlardan olan doğalgazın işletme
maliyetleri açısından bütün bina tipleri için en ekonomik yakıt olduğu anlaşılmaktadır. Bunu ikinci
sırada kömürlü ve üçüncü sırada da fueloil kullanan sistemler takip etmektedir. Farklı bina tiplerine
göre incelenen merkezi ısıtma sistemleri için daire başına düşen yıllık yakıt maliyetleri Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2. Bina Tiplerine Göre Daire Başına Düşen Yakıt Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Şekil 3. İncelendiğinde bina tiplerine göre farklı yakıtlarla çalışan merkezi ısıtma sistemleri için daire
başına düşen ilk yatırım maliyetleri görülebilmektedir. Anlaşılacağı üzere ilk yatırım maliyeti en fazla
olan sistem doğalgazlı merkezi ısıtma sistemidir. Bunu ikinci sırada fueloilli ve üçüncü sırada da
kömürlü sistem takip etmektedir. Binalarda bulunan daire sayısının artması sonucunda ev başına ilk
yatırım maliyeti en çok azalan sistem kömürlü, en az azalan sistem de doğalgazlı merkezi ısıtma
sistemidir.

Şekil 3. Bina Tiplerine Göre Daire Başına Düşen İlk Yatırım Maliyetlerinin Karşılaştırılması
İncelenen bina tiplerinde bulunan dairelerin ısıtma işlemi için yıllık işletme maliyetlerinin sistemlere
göre değişimi Şekil 4’te sunulmuştur. Bu şekilden anlaşıldığı gibi en ekonomik ısıtma sistemi
doğalgazlı merkezi ısıtma sistemidir. En pahalı ısıtma sistemi de fueloil kullanan merkezi ısıtma
sistemidir.
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Şekil 4. Bina Tiplerine Göre Daire Başına Düşen İşletme Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Şekiller üzerinden görüldüğü gibi binalardaki daire sayısının artması neticesinde, yıllık işletme maliyeti,
ısınma maliyeti, ilk kurulum maliyetleri ile daire başına düşen yıllık yakıt tüketimi ciddi oranlarda
azalmaktadır. Merkezi ısıtma sistemlerinin tasarımı ve kurulmasında öncelikle kullanılacak yakıtın çok
önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber aileler tarafından toplu konutların tercih edilmesinin
hem ülke hem de aile ekonomimiz için oldukça önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü binalarda
bulunan daire sayısının artması neticesinde, yakıt tüketimi ve maliyeti azalmaktadır.
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YAKIT DÖNÜŞTÜRÜCÜDE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ DOĞALGAZ
YAKITLI KATI OKSİTLİ YAKIT PİLİ DİZİNİ MODELLEMESİ
Mustafa Turhan ÇOBAN
Semih YILMAZ

ÖZET
Bu çalışmada yakıt dönüştürücüde dönüştürülmüş doğalgaz yakıtlı katı oksitli yakıt pili dizini
modellenmiştir. Birim hücre baz alınarak analizler yapılmıştır.
Dönüştürülmüş doğalgaz ile çalışan üç boyutlu, düzlemsel, karşıt akışlı bir model dizayn edilmiştir.
Modelde, katı oksitli yakıt pili dizinin akım yoğunluğu dağılımı, anot ve katot kütle gazları kütle
dengesi, gaz kanalları momentum dengesi, gözenekli elektrotlardaki gaz geçişi, elektronik akım
dengesi incelenmiştir.
Ayrıca anot ve katottaki gaz dağılımları, hız dağılımı, polarizasyon eğrisi, güç-voltaj ve güç akım
yoğunluğu eğrileri incelenmiştir. Model, sonlu elemanlar yöntemiyle COMSOL 3.5a ticari yazılımı
yardımıyla gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yakıt Pili, Katı Oksitli Yakıt Pili, Doğalgaz Yakıtlı Yakıt Pilleri, 3 boyutlu CFD
Analizi, 3 boyutlu yakıt pili analizi.

ABSTRACT
In this study , solid oxide fuel cell stack is modeled with prereformed natural gas. Analysis has been
made, which is based on unit cell.
A model designed which is working with prereformed natural gas, 3D, planar and co-flow. At the
model, range of the current density of solid oxide fuel cell stack, mass balance of anode and cathode
gases, momentum equilibrium of gas channels, the gas transition in porous electrodes, electronic
current balance are examined.
Further, gas dispertion in anode and cathode, velocity distribution, polarization curve, power-voltage
and power-current curves are examined. The model performed by finite element method with support
of COMSOL 3.5a commercial software.
Key Words: Fuel cell, Solid Oxide Fuel Cell, Natural Gas Fuel Cell, 3D CFD Analysis, 3D Fuel Cell
Analysis

GİRİŞ
İnsanlık varoluşundan bu yana enerjiye ve onu üretecek araçlara ihtiyacı olmuştur. Ateşin
bulunmasıyla başlayan süreçte enerji kaynağı olarak odun, kömür gibi katı yakıtlar, daha sonraları ise
petrol ve doğalgaz kullanılmaya başlanmıştır. Elektriğin keşfi ile enerji kavramı daha farklı bir boyuta
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taşınmıştır. Bu noktada yakıt pillerinin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü dünyanın
giderek daha fazla kirlendiği bilinmektedir ve bunun sonucunda da çeşitli sorunlarla karşı karşıya
kalınmaktadır. Eğer dünya üzerinde fosil yakıt tüketimi bu hızla devam edecek olursa çok yakın bir
zamanda dünya aşırı ısınma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Bu yüzden fosil yakıt tüketiminin
azaltılması ve daha düşük emisyon değerlerine ulaşılması gerekmektedir. Bu da ancak yakıt pillerinin
daha yaygın olarak kullanılmasıyla gerçekleşecektir.
Yakıt pilleri, verimli, ekonomik, sessiz ve çevre ile uyumlu enerji üretiminde kullanılan, gelecek
kuşaklarda çok daha yaygın olarak kullanılacağı tahmin edilen önemli enerji üretim araçlarından biridir.
Yakıt pilinde, yakıt gazlarındaki kimyasal enerji, düşük enerjili, minimum hareketli parçalar içeren ve
hava kirliliğine sebep olmayan elektrokimyasal bir işlemde elektrik enerjisine dönüştürülür. Yakıt pilleri,
bir enerji çevrim aracıdır. Gaz yakıtlardan elektrokimyasal tepkimelerle elektrik üretirler. Yakıt pili
tipleri, Polimer Elektrolit Yakıt Pili (PEYP), Fosforik Asitli Yakıt Pili (FAYP), Molten Karbonatlı Yakıt Pili
(MKYP), Katı Oksitli Yakıt Pili (KOYP) dir. Katı oksit yakıt pilleri ~1000 oC sıcaklıkta çalışırlar ve sıvı bir
elektrolit yerine sert, seramik bir elektrolit kullanırlar. Katı elektrolitin her iki tarafı geçirgen özel elektrot
maddeyle kaplanmıştır.
KOYP çalışma prensibi Şekil 1.’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Katı Oksitli Yakıt Pili Çalışma Prensibi
Bu çalışmadaki amaç ise doğalgazı yakıt olarak kullanan düzlemsel bir katı oksitli yakıt pilini dizinini
ele alıp, sonlu elemanlar yöntemi ile üç boyutlu olarak analiz etmektir. Bu maksatla, gerekli ön
parametreler belirlenip, uygun olanlar çalışmada kullanılacaktır.

2. DOĞALGAZ YAKITLI KATI OKSİTLİ YAKIT PİLİ DİZİNİ MODELLEMESİ
Model bir katı oksitli yakıt pilindeki akım yoğunluğu dağılımıyla çalışır. Model, anot ve katottaki kütle
dengesinin, gaz kanallarındaki momentum dengesinin, gözenekli elektrotlardaki gaz akışının, oksit
iyon tarafından taşınan iyonik akım dengesinin birleşimini içerir.
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2.1. Modelin Açıklanması
Bir KOYP ortasında bir elektrolit bulunan iki gözenekli gaz difüzyon elektrotundan (GDE) meydana
gelir (Şekil 2) Burada yakıt girişi anottan yapılır. Anot ve katot birbirine göre ters akışlıdır. Anot
tarafında yakıt dönüştürücüde dönüştürülmüş doğalgaz, katot tarafından ise hava geçmektedir.
Pil içindeki kimyasal reaksiyonlar aşağıda verilmiştir:
Anot:

H 2  O 2  H 2O  2e 
CO  O 2  CO2  2e 
CH 4  4O

2

 2 H 2O  8e

(1)


Katot:

1
O2  2e   O 2
2

(2)

Şekil 2. KOYP Birim Hücre Geometrisi.
CO elektrokimyasal reaksiyonu ihmal edilmiştir. Çünkü CO, su-gaz shift reaksiyonuna (Dussan
Reaksiyonu) katılır. Bu yüzden de CO’ya nispeten daha çok H 2 ve CO 2 üretilir [1]. Ayrıca sadece H 2
yakıtlı yakıt pili ile %25 CO- %75 H 2 yakıt karışımlı yakıt pili arasında performans farklılığı
görülmemiştir [2],[3].
Model aşağıdaki süreçleri içerir:







Elektronik yük dengesi (Ohm Kanunu)
İyonik yük dengesi (Ohm Kanunu)
Butler-Volmer yük transfer kinetikleri
Gaz kanallarındaki akış dağılımı (Navier-Stokes)
Gözenekli GDE’larındaki akış (Brinkman denklemleri)
Gaz kanallarındaki ve gözenekli elektrotlardaki gaz faz kütle dengesi (Maxwell-Stefan Diffusion
and Convection)
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2.2. Yük Dengeleri
Anot ve katot akım besleyicilerindeki elektronik yük dengesi şu şekilde verilir: [3],[4],[5]

    1elektronik   0

(3)

Denklemdeki σ1, akım besleyicisinin elektronik iletkenliğini ve

elektronik ,

besleyicinin elektronik

potansiyelini ifade eder. Benzer şekilde, iyonik iletkende geçerli iyonik yük denkliği;

    2iyonik   0

(4)

şeklindedir. Bu denklemdeki “  2 ” , iyonik iletkenlik ve “ iyonik ”, iyonik potansiyeldir. Anot ve katot
GDE’unda elektronlar, iyonik iletim elektrolit fazı ve elektronik iletim fazı arasında iletilir. Bu, yük
dengesi denklemlerinin akım kaynağı terimlerini aşağıdaki gibi içerdiğini gösterir: (Prinkey et al.,2004)

    1elektronik   S a iict

(5)

    2iyonik   S a iict

Denlemdeki “ S a iict ”, spesifik yüzey alanı olan “ S a ” nın yük transfer yoğunluğu olan “ iict ” ile çarpımıyla
gösterilir. Butler-Volmer yük transfer kinetiklerinin, yük transfer akım yoğunluğunu tanımladığını farz
edelim. Anotta, hidrojen ve metan suya indirgenir ve aşağıdaki yük transfer kinetikleri denklemi şu
şekilde uygulanır:

ia ,ct  i0, a xh 2

ct
ch 2,ref

 i0,a xch 4

4ct  
 0,5F 
 0,5 F   
   exp 
  
  exp 
cch 4,ref  
 RT 
 RT
 

(6)

Bu denklemdeki “ i0, a ”, anot değişen akım yoğunluğu, (A/m2), “ xh 2 ”, hidrojenin molar kesri, “ xch 4 ”,
metanın molar kesri, “ c t ”, türlerin toplam konsantrasyonu, (mol/m3) ve “ ch 2,ref , cch 4,ref ”, referans
konsantrasyonudur (mol/m3). Ayrıca “F”, Faraday sabiti (C/mol), “R”, gaz sabiti (J/(mol·K)), “T”,
sıcaklık (K), ve “η” aşırı gerilimdir (V). Katot için aşağıdaki bağıntı kullanılır:


c
 0,5F 
 0,5 F  
   xo 2 t exp 
 
ic ,ct  i0,c exp 
co 2,ref
 RT 
 RT
 


(7)

Denklemdeki “i 0,c ”, katot değişim akım yoğunluğu (A/m2) ve “ xo 2 ”, oksijen molar kesridir. Aşırı Gerilim
şu şekilde ifade edilir:

  elektronik  iyonik  eq

(8)

Burada “ eq ”, denge potansiyel farkıdır (V). Anodun giriş sınırında potansiyel, sıfır referans
potansiyeline sabitlenir. Katodun giriş sınırında, potansiyel hücre voltajına ayarlanır, “V cell ”. Denklem
ise şu şekildedir:

Vcell  eq ,c  eq , a  V pol

(9)
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Denklem 9 deki “ V pol ”, polarizasyondur. Bu modelde, anot ve katot başlangıç voltajları
ve eq ,c  0,95 V olarak kabul edilir. Yakıt pili voltaj aralığını ( 0, 2 V
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eq ,a  0 V

 Vcell  0,9 ), parametrik

çözücü için polarizasyon voltaj aralığını 0,05 V ve 0,85 V alarak modelin çözümüne başlanır. İyonik
yük denge denklemleri için, bütün dış sınırlara yalıtım sınır koşulu uygulanır. İç sınırlarda ise, akımda
ve potansiyelde süreklilik varsayılan olarak ayarlanır.
2.3. Çok Bileşenli Taşınım
KOYP birçok farklı yakıtlarda çalışabilir. Bu model doğalgaz ve hava üzerinde çalışan bir birimi
tanımlar. Anotta yakıt dönüştürücüde dönüştürülmüş doğalgaz yakıt olarak belirlenir. Burada doğalgaz
beş bileşenden oluşur: metan, su buharı, hidrojen, karbon monoksit, karbon dioksit. Katotta ise oksijen
ve nitrojen gibi iki bileşenden oluşan hava kabul edilir.
Bu çalışmadaki modelde bileşen taşınımı Maxwell-Stefan difüzyonu ve taşınım denklemleri ile
tanımlanır. i türlerinin ağırlık oranlarının “ i ” olmasına izin verelim. Sabit durumda kütle dengesi şu
şekilde kullanılır: [4]
k

 M
   i  u  i  Dij 
M

j 1
 j


M

  j   j
M


p  

x
w


   Ri


j
j

p  


(10)

Denklemdeki “ Dij ” Maxwell-Stefan dağılımından elde edilen ölçülen çok bileşenli Fick difüzyonunun
“ ij ” bileşenini temsil ederken “  ” akışkanın yoğunluğunu, “ p ” basıncı ve “ Ri ” i türleri için tepki
kaynak terimini ve “ x j ” j türlerinin molar kesrini temsil eder. Fick difüzyonu, kinetik gaz teorisi temel
alınarak basitleştirilebilir: [6]
1/2

 1
T 1,75
1 
Dij  k


1/3
1/3 
p(vi  v j )  M i M j 
8

(11)

Denklem 11 deki; k  3,16.10 m / s olarak alınır. “ M i ”, i türlerinin molar kütlesini, “ M j ”, j türlerinin
2

molar kütlesini verir. Molar difüzyon katsayısı ile Fuller metodu ile belirlenir: [7]

DAB

0, 00143T 1,75

1/3 2
pM 1/2
AB [(  v ) B ]

(12)

Tablo 1. Hücre Gazları Molar Difüzyon Hacimleri
Hücre Gazı
CH 4
H2O
H2
CO
CO 2
O2
N2

Molar Difüzyon Hacmi (m2/s)
25,14x10-6
13,1x10-6
6,12x10-6
18,0x10-6
26,9x10-6
16,3x10-6
18,5x10-6

Ortalama mol kütlesi şu şekilde ölçülür:
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k

M   xjM j

(13)

j 1

Gazın ideal bir gaz olduğunu varsayarsak yoğunluk:



pM
RT

(14)

Şeklinde hesaplanabilir. Açık kanallarda tepkime kaynağı terimi sıfıra ayarlanır. Ama GDE’larında
kaynak terimi elektrokimyasal tepkime oranıyla verilir. Faraday’ın kanununa göre, yük transfer akım
yoğunluğundan ölçülür:

Ri  Vi

ict ,i M i

(15)

ni F

Denklemde “ Vi ”, stokiyometrik katsayıdır ve “ ni ” tepkimedeki elektronların sayısıdır. Gözenekli
elektrotlarda efektif difüzivite ise Bruggeman bağıntısı ile bulunur [7];

Di ,eff  Di 1,5

(16)

Gaz kanallarının duvarlarındaki ve GDE’undaki sınır koşulları “sıfır kütle akımıdır” (Yalıtım durumu).
Girişte, çıkış koşulu “konvektif akım” iken bileşim tayin edilir. Bu varsayım ile konvektif terimi bu sınıra
dikey olarak taşınım olduğunu ifade eder. Bileşimdeki ve akımdaki devamlılık GDE ve kanallar
arasında olan ara yüzeylerindeki bütün kütle denklikleri için uygulanır.
2.4. Gaz akış denklemleri
2.4.1 Açık hücre kanallarında akış
Açık kanallardaki akış analizlerinin gerçekleştirilmesinde Zayıfça sıkıştırılabilir Navier-Stokes denkliği
kullanılmıştır: [8]










  u   u      pI    u   u  
   u   0



T

2

   u  I  
3


(17)

Denklemdeki “  ” dinamik viskozitedir (Pa·s).
Geçirgen tabakaların içindeki akış için Brinkman denkliği akış hızı tanımı:



2
T



  Q  u      pI   u   u      u  I  

3




   u   Q



(18)



Formunu alır. Burada “ ” ve “ ” sırasıyla ortamın gözenekliliği ve geçirgenliğidir ve “ Q ” , kütle
kaynak terimidir ve bu yük akım yoğunluğuyla aşağıdaki gibi ilişkilidir: [9]
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ict ,i M i
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(19)

i F

Girişte ve çıkışta, akışkanı hareket ettirmek için girişte çıkışa oranla hafif bir basınç farkı belirlenir.
(2 Pa anotta ve 4 Pa katotta).
2.5. Model Parametreleri ve Kabuller
Modeldeki katı yakıt oksit pili hücre modeli düzlemsel, karşıt akışlı ve anot destekli olarak
belirlenmiştir. Anot tarafında akışkan olarak yakıt dönüştürücüde dönüştürülmüş doğalgaz, katot
tarafında akışkan olarak hava kullanılmıştır. Anot akışkanı hücreye soldan, katot akışkanı ise sağdan
girmektedir. Kabul edilen anot ve katot akışkanları mol oranları Tablo 2. ve Tablo 3.’de belirtilmiştir [9].
Tablo 2. Anot Tarafı Gazları Mol Oranları
Anot tarafı gazları
CH 4
H2O
H2
CO
CO 2

Mol oranı
0,171
0,493
0,263
0,029
0,044

Tablo 3. Katot Tarafı Gazları Mol Oranları
Katot tarafı gazları
O2
N2

Mol oranı
0,21
0,79

KOYP modelleri genellikle anot destekli, katot destekli ve elektrolit destekli olarak üç farklı biçimde
tasarlanmaktadırlar. Burada 1000 ⁰C ve altında çalışmaya uygun olması açısından elektrolit destekli
tasarım düşünülmüştür [4]. Anot ve katot görece olarak çok daha ince seçilmiştir. Katı oksitli yakıt pili
model çizimi ve ölçüleri Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’de ayrıntılı bir biçimde belirtilmiştir.

Ara Bağlantı
Katot Gaz Kanalı
Katot

Elektrolit

Anot Gaz Kanalı

Ara Bağlantı

Anot

Şekil 3. Yakıt Pili Hücre Modeli Ön Görünüş
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Yakıt pili hücresinde ara bağlantıları, anot, katot ve elektrolitin dış kısımları dış etkenlerden izole
olduğu kabulü yapılmıştır. Bileşenler arası temas direnci ihmal edilmiştir. Kanallardaki akış laminer ve
sıkıştırılamaz olarak kabul edilmiştir. Işınım yoluyla ısı transferi ve kanallardaki yakıt kaçakları ihmal
edilmiştir.

Şekil 4. Yakıt Pili Hücre Modeli Genel Görünüş Ölçüler

Şekil 5. Yakıt Pili Hücre Modeli Ön Görünüş Ölçüler
Anot, katot ve elektrolitin fiziksel ve elektrokimyasal özellikleri Tablo 3 ve Tablo 4’de ayrıntıları ile
gösterilmiştir [1],[4],[10].
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Tablo 4. Anot, Katot ve Elektrolitin Fiziksel ve Elektrokimyasal Özellikleri
Hücre Bileşeni
Anot

Özellik

Değer
Ni/YSZ

Malzeme

 anot 

Elektriksel iletkenlik [S/m]
Geçirgenlik [m2/Pa.s]
Isıl İletkenlik [W/m.K]
Yoğunluk [kg/m3]
C p [kJ/kg.K]
Gözeneklilik, ε
Spesifik Yüzey Alanı,
Sa_a [1/m]
Denge Voltajı, eq , a [V]
Değişken
Akım
Değeri, i0, a [A/m2]
Katot

1,7.10-10
6,2
6200
0,65
0,4
5e5
0

Başlangıç

Malzeme

 katot 

Geçirgenlik [m2/Pa.s]
Isıl iletkenlik [W/m.K]
Yoğunluk[kg/m3]
C p [kJ/kg.K]
Gözeneklilik, ε
Spesifik Yüzey Alanı, Sa_a [1/m]
Denge Voltajı, eq ,c [V]

Elektrolit

Ara Bağlantı

5300
Sr-dolgulu LaMnO 3

Elektriksel iletkenlik [S/m]

Değişken
Akım
Değeri, i0,c [A/m2]

9,5.107
1150
exp(
)
T
T

1,7.10-10
9,6
6000
0,9
0,4
e5
0,85

Başlangıç

Malzeme

4, 2.107
1200
exp(
)
T
T

2000
Y 2 O 3 -dengeli ZrO 2

10300
)
T

Elektriksel İletkenlik [S/m]

 elektrolit  3,34.104 exp(

Geçirgenlik [m2/Pa.s]
Isıl İletkenlik [W/m.K]
Yoğunluk [kg/m3]
C p [kJ/kg.K]
Malzeme

2,7
5560
0,3
LSC kaplı Haynes 230 alaşımlı çelik

Elektriksel İletkenlik [S/m]
Isıl İletkenlik [W/m.K]
Yoğunluk [kg/m3]
C p [kJ/kg.K]

 ara bağlantı  9,3.106 exp(

1100
)
T

9,6
7700
0,8

3. SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Çağımızda modern toplumların ilk ihtiyacı her zaman enerji olmuştur. Fakat enerji sürekli ve temiz
olduğu zaman bir anlam kazanmaktadır. Bu manada konvansiyonel enerji üretimine karşı, katı oksitli
yakıt pillerinin önemli avantajları olduğu açıktır. Bu çalışmada yakıt dönüştürücüde dönüştürülmüş
doğalgaz yakıtlı katı oksitli yakıt pili dizini modellenmiştir. Birim hücre temel alınarak analizler
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yapılmıştır. Model ise sonlu elemanlar yöntemiyle COMSOL 3.5a ticari yazılımı yardımıyla
gerçekleştirilmiştir.
Dünyadaki uygulamalarından referans alınarak birim hücre geometrisi tasarlanmıştır. Anot tarafı
akışkanı olarak dönüştürülmüş doğalgaz, katot tarafı akışkanı olarak hava düşünülmüştür. Anot ve
katot tarafı gazlarının giriş ve çıkış kütlesel oranları incelenmiştir. Akım yoğunluğu dağılımı, 0,1 V, 0,6
V ve 0,8 V hücre voltajlarındaki Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’deki gibi oluşmuştur. Hücre voltajı arttıkça
akım yoğunluğunda bir artış görülmekle birlikte, yoğunluk dağılımı da şekillerdeki gibi yer
değiştirmektedir.

Şekil 6. 0,1 V Hücre Voltajında Akım Yoğunluğu

Şekil 7. 0,6 V Hücre Voltajında Akım Yoğunluğu
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Şekil 8. 0,8 V Hücre Voltajında Akım Yoğunluğu
Polarizasyon eğrisi incelendiğinde, akım yoğunluğu arttıkça hücre voltajında bir düşüş olduğu
gözlendi. (Şekil 4.43) çıkış gücü - hücre voltajı ve çıkış gücü - akım yoğunluğu eğrileri Şekil 9, Şekil 10
ve Şekil 11’de gösterilmiştir.

Şekil 9. KOYP Modeli Hücre Voltajı - Akım Eğrisi Grafiği
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Şekil 10. KOYP Modeli Çıkış Gücü- Hücre Voltajı Grafiği

Şekil 11. KOYP Modeli Çıkış Gücü- Akım Yoğunluğu Grafiği
Maksimum güç çıkışının olduğu 0,65 V hücre voltajında, 650 A/m2 akım yoğunluğuna ulaşıldığı ve güç
çıkışı olarak 500 W değerinin elde edildiği simulasyon sonuçlarından görülmektedir. Katı oksitki yakıt
pili teknolojileri henüz gelişme aşamasındadır. Doğalgaz yakıtlı KOYP’lerinin verimini tasarım
geometrisi, boyutları, sıcaklık, anot-katot- elektrolit malzeme yapısı, yalıtım gibi faktörler
değiştirmektedir. Malzeme bilimi ve nano-teknoloji geliştikçe, KOYP’leri hayatımızda daha çok yer
alacaklardır.
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ÖZET
Basınç kayıpları faydalı enerjinin kaybı olduğundan, kayıpların en aza indirilmesi çok önemlidir.
Ülkemizde sıhhi tesisat ve sulu sistem hesaplamalarında kullanılan yaklaşımları akışkanlar
mekaniğinin temel prensiplerine tam olarak uymamakta, uygulamada ilk kuruluş maliyeti düşük ancak
işletme esnasında çok fazla enerji tüketen projeler ortaya çıkmaktadır. Bu probleme çözüm olarak
hesaplamalarda akışkanlar mekaniği prensiplerine uygun tasarımlar ortaya konması, ilk yatırım ve
işletme maliyetlerinin optimize edilmesi gerekir. Bunun için yaygın olarak kullanılan sıhhi tesisat
elemanlarının akış direnç katsayılarına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada piyasada kullanılan bazı sıhhi
tesisat elemanlarının farklı akış debilerinde akış direnç katsayıları (K) bir deney düzeneği yardımıyla
hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Basınç kayıpları, sıhhi tesisat, sulu sistemler.

ABSTRACT
As the pressure loss means the loss of useful energy, it is very important to minimize such losses. The
approach of calculations used in our country in plumbing and hydraulic systems does not fit exactly to
the basic principles of fluid mechanics. In practice, the initial investment cost is low but too many
energy-consuming projects arise. A solution to this problem is putting forward designs in these
calculations in compliance with the principles of fluid mechanics and optimizing the initial investment
and operating costs. For this, the flow resistances coefficients which are widely used in plumbing
components are needed. In this study the flow resistance coefficients (K), which are commonly used in
the sector, in different flow rates are calculated with the help of an experimental setup.
Key Words: Pressure drops, plumbing, water systems.

1. GİRİŞ
Akış kayıpları Bernoulli eşitliğine göre mSS biriminden enerji kaybı olarak tanımlanır. Akış kayıpları;
sıvı veya gaz akışının olduğu ortamlarda kaçınılmaz bir durumdur. Ancak akış kayıpları azaltıldığında
boru boyutları büyüyeceği için ilk yatırım maliyetleri artacaktır. Boru çapları küçük tutulmak
istendiğinde ise işletme maliyetleri çok artmaktadır. Bu durumda ilk yatırım ve işletme maliyetleri
arasında bir optimizasyon yapılması faydalı olacaktır.
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1.1. Akış Kayıplarının Nedenleri
Enerjinin korunumu prensibi gereğince bir borudaki veya kontrol hacmindeki ideal akışlarda enerji
kayıplarının olmaması gerekir. İdeal bir sıvı akışı halinde enerji dönüşümleri sadece bu farklı enerjiler
arasında oluşur;
1. Akış işi (basınç yüksekliği)
2. Kinetik enerji (hız yüksekliği)
3. Potansiyel enerji (potansiyel yükseklik)
Bütün enerji formlarının hepsi kullanışlı olup kullanışlı bir enerji çıkışına dönüştürebilir veya basınçlı
tanklar içinde depolanarak sıvı akışında kullanılabilir.
Gerçek sıvılar olması durumunda, sıvı akışı durumunda moleküller arasında sürtünme oluşur. Bu
sürtünme iki ana nedenden dolayı ortaya çıkmaktadır.
1. Akışın akıntı dışı doğası
2. Sıvı viskozitesi sonucu sıvı sürtünmesi
Moleküller arasında akıntı sonucu gerçek sıvılarda enerjinin dördüncü bir biçimi ortaya çıkar, sıvıların
iç enerjisinin transfer olan bir enerji olarak isimlendirilir. Sonuç olarak bu enerji sonucu sıvı ısınır. Bu
enerji transferi genellikle denetlenmediğinden “kayıp” olarak kabul edilir. Çünkü sıvıdaki sıcaklık artışı
çok küçüktür ve hızla yüzeylerden dağılır. Örnek olarak 10m’lik basınç kaybı su sıcaklığında sadece
0,0230C yükselmeye yol açar [1].
1.2. Basınç Kayıplarının En Aza İndirilmesi
Akış kayıpları faydalı enerjinin kaybı olduğundan, kayıpların en aza indirilmesi çok önemlidir. Buna
rağmen borular, bağlantı elemanları ve tesisat üzerindeki akış kayıplarının en aza indirilmesi için
oldukça büyük bir masraf yapılması kaçınılmaz olacaktır.
İdeal olanı enerji kayıplarının düşürülmesi ve sıvı akış sisteminin fiyatının arttırılmasıdır. Ancak, birçok
durumlarda, hatta büyük tesisatlarda bile mühendislik tecrübelerine dayanan çok ekonomik sistem
tasarımı yapılmaz, geçmiş tecrübelerden dayanan pratik çözümlerden yararlanılır. Bu durumda en
ekonomik olarak tasarlanan sistem tasarımının ilk yatırım masrafı bir miktar azalabilecek iken işletme
maliyetinin artması kaçınılmaz olur.
Akış kayıpları şu yollarla azaltılabilir:
1. Akış hızını düşürme. Çünkü basınç kayıpları, katmanlı (laminar) akışta hıza eşit olarak
değişirken tedirgin akışta hızın karesiyle orantılı değişir. Akış hızı bir sistemde hız düşürülerek
veya verilen bir debi için boru çapı büyültülerek düşürülür.
2. Sıvının viskozitesinin düşürülmesi. Bu genelde pratik bir uygulama değildir. Ancak fuel-oil gibi
viskozitesi çok yüksek olan sıvılarda onları ısıtmak akışkanlıklarını arttırır. Diğer bütün
durumlarda basınç kayıplarının düşürülmesi ısıtma masraflarından ucuza gelecektir.
3. Girdap ve tedirginliklerin en aza indirilmesi. Bu, boru ve elemanlarında keskin köşelerden, ani
kesit değişimlerinden pürüzlü iç yüzeylerden kaçınmak suretiyle dikkatli sistem tasarımıyla
sağlanabilir. Buna rağmen, standart boru ve bağlantı elemanlarının kullanılması ekonomik
olacaksa bunları basınç kayıplarını en aza indirecek şekilde seçmek gerekir [1].
1.3. Borularda Akış Kayıpları
Borularda akış kayıplarını hesaplamak için en kullanışlı formüllerden biri Darcy-Weisbach denklemidir
(Darcy eşitliği olarak da bilinir).
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(1.1.)

Burada;
H L = basınç kaybı (m akışkan akışı)
L = borunun uzunluğu (m)
u = ortalama anma akış hızı (m/s)
g = yer çekim ivmesi (m/s2)
f = boyutsuz sürtünme faktörü
1.4. Sürtünme Faktörünün Hesaplanması
Pratikte uygulamalarda sürtünme faktöründeki artış bilinmez ve akış hızları değiştiğinden dolayı sabit
kabul edilemez. Sürtünme kaybının bulunması ile ilgili birçok tablo ve diyagramlar bulunmaktadır.
Fakat EK-1’de gösterilen Moody diyagramı çok yaygın kullanıma sahiptir.
Moody diyagramı aslında sürtünme faktörü (sol y ekseninde) ve Reynolds sayısının (x ekseninde)
logaritmik ölçekte çizimidir. Sağ taraftaki y ekseni şu şekilde tanımlanan bağıl pürüzlülük değerini verir:
Bağıl pürüzlülük ( R ) 

mutlak pürüzlülük ()
boru çapı(d )

Mutlak pürüzlülük yüzeydeki girinti çıkıntıların ortalama yüksekliğidir ve borunun malzemesine ve
üretim yöntemine bağlı olarak değişmektedir. Tipik mutlak pürüzlülük değerleri Moody diyagramı
içinde gösterilmiştir. Ekstrüzyonla üretilen (demir dışı) borular, cam ve plastik borular çok hassas
yüzeye sahiptir ve tamamen sürtünmesiz olarak kabul edilebilir. En düşük sürtünme faktörü (verilen bir
Reynolds sayısı ile) en aşağıdaki eğri “pürüzsüz borular”ı göstermektedir.
Reynolds sayısı 2000’ın altında ise akış katmanlı (laminer)dır. Katmanlı akışta sürtünme faktörü,
pürüzlülükten bağımsız olarak sadece Reynolds sayısına bağlıdır. Bu, diyagramın sol tarafında
aşağıya doğru düz bir çizgi olarak gösterilmiştir. Sadece katmanlı akış için;
f = 64/Re
Bu değer Reynolds sayısı 2000 ile 4000 arasında olduğundan akış kararsız bir bölgededir ve
diyagram kullanılamaz.
Reynolds sayısı arttığında akış tedirgin (türbülanslı) olmaya başlar. Diyagramda sağa yatay olarak
tamamen tedirgin bölgeye gelindiğinde, sürtünme faktörü Reynolds sayısından bağımsız hale gelir. Bu
bölge diyagramda kesikli çizgiler halinde ayrılmıştır. Sadece bu bölge için sürtünme faktörü hızın
değişmesi ile değişmez ve basınç kayıpları eğrisi doğru bir parabol olacaktır.
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Tablo 1. Ticari Borular İçin Tavsiye Edilen İç Yüzey Pürüzlülükleri [3]
Malzeme
Çelik

Durum
Levha metal, yeni
Paslanmaz, yeni
Ticari, yeni
Perçinli
Paslı

Demir

Döküm, yeni
Bükümlü, yeni
Galvaniz kaplı, yeni
Asfalt döküm
Çekme, yeni
Çekme boru
Parlak
Pürüzlü
Parlak
Fıçı tahtası

Pirinç
Plastik
Cam
Beton
Kauçuk
Ahşap

Mutlak Pürüzlülük,  (mm)
0,05
0,002
0,046
3,0
2,0
0,26
0,046
0,15
0,12
0,002
0,0015
Parlak
0,04
2,0
0,01
0,5

Belirsizlik (%)
 60
 50
 30
 70
 50
 50
 20
 40
 50
 50
 60
 60
 50
 60
 40

1.5. Bağlantı Elemanlarındaki Basınç Kayıpları
Bağlantı elemanlarındaki basınç kayıpları sıklıkla “ikincil kayıplar” olarak adlandırılırsa da yanlış
kullanım olduğunda bağlantı elemanlarından kaynaklanan basınç kayıpları boruların kendisinden
kaynaklanan kayıpları geçebilir.
Bağlantı elemanlarındaki kayıpların hesaplanmasında çeşitli yöntemler kullanılabilir, en yaygın ve
geniş kullanım “K faktörü” yöntemidir. K faktörü 1.2 eşitliğinde tanımlanmaktadır.

u2
HL  K
2g

(1.2.)

Burada;
H L = bağlantı elemanlarındaki basınç kayıpları (m akışkan akışı)
u = ortalama veya anma akış hızı (m/s)
g = yer çekim ivmesi (m/s2)
K = boyutsuz bağlantı kayıp faktörü
K değerinin bulunması için birçok tablo ve diyagramlar elde edilebilir ki o pratikte şunlara bağlıdır:
1. Bağlantı elemanının malzemesi ve üretim yöntemi
2. Bağlantı elemanının boyutu
3. Akışkanın doğası (durumu) (karakteri)
Buna rağmen K faktörünün hesabında yüksek hassasiyet gerektirmeyen durumlar için EK-2’deki
ortalama değerleri birçok durumlarda kullanılabilir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Deney düzeneği olarak bir firmanın üretmiş olduğu T-420 basınç kayıpları eğitim seti kullanılmıştır [2].
Bu set üzerinde şamandıralı debimetre, sayısal fark basınç dönüştürücü ve göstergesi, çeşitli çaplarda
(20, 25 ve 32 mm) PPRC borular, PPRC bağlantı elemanları, vanalar, çek valfler, pislik tutucu, su
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sayacı, basınç düşürücü ve U parçası gibi elemanlar bulunmaktadır. Ölçüm yapılacak her elemanın
giriş ve çıkışında çek valfli kontrol girişleri bulunmaktadır. Bu set üzerinde basma yüksekliği 40 m,
debisi 2500 L/h olan bir pompa kullanılmıştır.

Şekil 1. Basınç Kayıpları Deney Seti [2]

Şekil 2. Basınç Kayıpları Deney Setinin Şeması [2]
Kuramsal hesaplamalar için SF Pressure Drop 7.0 yazılımı kullanılmıştır [3]. Yazılım akış halindeki sıvı
ve gazlardaki basınç kayıplarının hesaplanması için kullanılmaktadır (katmanlı ve tedirgin akış). Ayrıca
bu yazılımla yükseklik farkından kaynaklanan ve kinetik enerjiye neden olan (dinamik basınç
değişimleri) basınç değişimlerini de hesaplamak mümkündür.
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SF Pressure Drop 7.0 ayrıca boru bağlantı elemanlarındaki, vanalardaki ve körüklerdeki basınç
kayıplarını da hesaplayabilir. Farklı elemanlardaki basınç kayıplarını toplamını da hesaplamak
mümkündür.
Basınç kayıplarını hesaplayabilmek için borulardaki pürüzlülük değerlerine ve akış ortamının yoğunluk,
viskozite gibi değişkenlerine ihtiyaç vardır. Bu değişkenler çeşitli veri tabanlarından alınabilir. Ayrıca
bu verileri kullanıcı tanımlı veri tabanı olarak kaydetmeniz mümkündür.
Aşağıdaki Şekil 3’te bu yazılıma ait ara yüz görülmektedir.

Şekil 3. SF Pressure Drop 7.0 Basınç Kayıpları Hesaplama Yazılımı Ara Yüzü
2.1 Sürekli Kayıpların Ölçümü
Sürekli kayıplar için 20 mm, 25mm ve 32 mm anma PPRC boru çapları için üç farklı uygulama
yapılabilmektedir. Hesaplamalarda iç çap kullanıldığı için aşağıdaki Tablo 2’de dış çap-iç çap değerleri
verilmiştir. Ölçümlerde 250, 500, 750, 1000, 1250, ve 1500 L/h akış debileri kullanılmıştır. Basınç
kayıpları sayısal göstergeli fark basınç dönüştürücü [4] yardımıyla ölçülmüştür.
Deneylerde 25 mm PPRC boru bağlantısı sökülerek sırasıyla ¾” siyah demir boru ve ¾” galvaniz kaplı
demir boru bağlanmış, sürekli basınç kayıpları ölçülmüştür. Özellikle PPRC borular ve demir borular
arasındaki basınç kaybı farklarının görülmesi için bu ölçüm sonuçları çok önemliydi. Sürekli kayıplar
için yapılan deney sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Deneylerde Kullanılan Boruların Çap ve Kesit Değerleri
Boru dış çapı [mm]

32

25

20

Boru iç çapı [mm]
Kesit
[m2]

20,5
3,2989x10-4

16,9
2,2420x10-4

13,4
1,4095x10-4

¾” galvanizli
demir boru, 27
22,00
4,84x10-4

¾” siyah demir
boru, 26,5
20,02
4,008x10-4
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Tablo 3. Sürekli Basınç Kayıpları İçin Yapılan Deney Sonuçları
ÖLÇÜM

P
[mbar]

DEBİ
L/h

Hız
[m/s]

Reynolds
sayısı, Re

Sürtünme
faktörü, f

Uzunluk

L

Hs

PPRC boru,
32 mm

1500
1250
1000
750
500
250

1,263
1,052
0,842
0,631
0,421
0,210

25780
21480
17190
12890
8594
4297

0,024
0,025
0,027
0,029
0,032
0,039

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

[mbar]
7
5
3
2
1
0

PPRC boru,
25 mm

1500
1250
1000
750
500
250

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

31270
26060
20800
15640
10400
5212

0,023
0,024
0,026
0,028
0,031
0,037

0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76

18
13
9
5
3
1

38
26
17
10
4
1

PPRC boru,
20 mm

1500
1250
1000
750
500
250

2,955
2,462
1,970
1,477
0,985
0,492

39400
32870
26300
19720
13100
6573

0,022
0,023
0,024
0,026
0,029
0,035

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

50
36
25
15
7
2

97
68
44
25
11
3

Siyah demir
boru, ¾”

1500
1250
1000
750
500
250

1,039
0,865
0,692
0,519
0,346
0,173

26400
22000
17600
13200
8800
4400

0,037
0,037
0,038
0,039
0,041
0,046

0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76

12
9
6
3
2
0

11
6
3
1
1
0

Galvaniz
demir boru,
¾”

1500
1250
1000
750
500
250

0,860
0,717
0,573
0,430
0,286
0,143

24200
20020
16200
12010
8080
4040

0,036
0,037
0,038
0,039
0,041
0,046

0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76

8
5
3
2
1
0

12
10
7
4
2
0

28
20
13
7
3
1

Şekil 4. PPRC boruda (32 mm) Hesaplanan ve Ölçülen Basınç Kayıpları
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Şekil 5. PPRC Boruda (25 mm) Hesaplanan ve Ölçülen Basınç Kayıpları

Şekil 6. PPRC Boruda (20 mm) Hesaplanan ve Ölçülen Basınç Kayıpları

Şekil 7. ¾” Siyah Demir Borudaki Kuramsal ve Deneysel Basınç Kayıpları
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Şekil 8. ¾” Galvaniz Demir Borudaki Kuramsal ve Deneysel Basınç Kayıpları

Şekil 9. 25 mm PPRC, ¾” Siyah ve Galvanizli Demir Borulardaki Kayıplarının Karşılaştırılması
2.2. Yerel Kayıpların Ölçümü
Yerel kayıplar olarak deney düzeneğinde tam ve yarım dirsek, U bağlantı, galvaniz ve PPRC içten dişli
Te, farklı vanalar ve çek valfler, basınç düşürücü, su sayaçları, pislik tutucular, vb. bağlantı elemanları
kullanılmıştır. Su akış debileri olarak 250, 500, 750, 1000, 1250 ve 1500 L/h değerleri kullanılmış olup
deneysel değerler Tablo 4’de listelenmiştir. Deneysel ve kuramsal hesaplama sonuçlarına ait grafikler
Şekil 10 ila Şekil 18 arasında gösterilmiştir. Yine bu elemanlara ait akış direnç katsayılarındaki (K)
deneysel ve kuramsal değerler arasındaki değişimler Tablo 5’de gösterilmiştir.
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Tablo 4. Yerel Kayıplar İçin Deneysel Ölçüm Değerleri
ÖLÇÜM

Dirsek, PPRC, 25 mm

Debi
[L/h]
1500
1250
1000
750
500
250

Te, galvaniz, ¾” (yatay akış)

1500
1250
1000
750
500
250

Te, galvaniz, ¾” (düşey akış)

1500
1250
1000
750
500
250

Küresel vana, pirinç, 25 mm

Sürgülü vana, pirinç, 25 mm

Diskli vana, pirinç, 25 mm

1500
1250
1000
750
500
250
1500
1250
1000
750
500
250
1500
1250
1000
750
500
250

Kesit [m2]

2,2420x10

-4

2,2420x10

2,2420x10

-4

-4

2,2420x10

-4

2,2420x10

-4

2,2420x10

-4

Hız [m/s]
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

P [mbar]
36
25
16
9
4
1
Ortalama
26
17
11
6
3
0,7
Ortalama
48
33
20
9
4
1
Ortalama
791
1472
2031
2674
3136
3619
731
1418
2034
2621
3141
3644
636
1278
1994
2608
3110
3649

K
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
1,50
1,42
1,43
1,39
1,56
1,46
1,46
2,78
2,75
2,60
2,09
2,08
2,09
2,39
45,87
123,01
265,03
621,00
1636,90
7580,56
42,39
118,50
265,42
608,69
1639,51
7632,93
36,88
106,80
260,20
605,67
1623,33
7643,40
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Tablo 4. (Devam)
ÖLÇÜM

Kosva vana, pirinç, 25 mm

Pislik tutucu, pirinç, 25 mm

Debi
[L/h]
1500
1250
1000
750
500
250
1500
1250
1000
750
500
250

Çalpara çek valf, pirinç, 25 mm

1500
1250
1000
750
500
250

Su sayacı, metal, ¾”

1400
1250
1000
750
500
250

Radyatör vana, pirinç, ½”

1500
1250
1000
750
500
250

Mini küresel vana, pirinç, ¾”

1500
1250
1000
750
500
250

Yaylı çek valf, pirinç, 25 mm

1500
1250
1000
750
500
250

Kesit [m2]

Hız [m/s]

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10

2,2420x10

-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

-4

2,955
2,462
1,970
1,477
0,985
0,492

-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10

1,4095x10

2,2420x10

P [mbar]
70
853
1623
2390
2975
3540
Ortalama
41
21
7
5
4
1
Ortalama
23
16
10
7
5
1
Ortalama
278
227
180
129
90
47
Ortalama
457
1203
1873
2587
3073
3599
Ortalama
393
1200
1845
2564
3094
3600
Ortalama
89
63
45
32
21
12
Ortalama

K
4,06
71,28
211,79
555,05
1552,87
7415,04
2,37
1,75
0,91
1,16
2,08
2,09
1,72
1,33
1,33
1,30
1,62
2,60
2,09
1,71
16,12
18,97
23,48
29,95
46,97
98,44
38,98
10,19
39,69
96,52
237,17
633,46
2953,59
22,79
100,28
240,76
595,45
1614,98
7540,76
9,58
5,26
5,87
7,43
10,96
25,13
10,70
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Tablo 4. (Devam)
ÖLÇÜM
Basınç regülatörü, pirinç, 25
mm

Debi [L/h]
1500
1250
1000
750
500
250

Yarım dirsek, 45º, PPRC, 25
mm

1500
1250
1000
750
500
250

U parçası (4’lü dirsek), PPRC,
25 mm

1500
1250
1000
750
500
250

İçten dişli Te, PPRC, 25 mm

1500
1250
1000
750
500
250

Kesit [m2]

2,2420x10-4

Hız [m/s]
1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

-4

1,857
1,547
1,238
0,928
0,619
0,309

2,2420x10

P [mbar]
479
346
223
126
56
15
Ortalama
29
19
12
7
3
0,8
Ortalama
68
46
29
16
7
1,8
Ortalama
46
33
20
12
5
1,3
Ortalama

K
27,78
28,91
29,10
29,26
29,23
29,32
28,93
1,68
1,58
1,56
1,62
1,56
1,67
1,61
3,94
3,84
3,78
3,71
3,65
3,77
3,78
2,66
2,75
2,61
2,78
2,61
2,72
2,68

Şekil 10.Galvaniz Te ve İçten Dişli Te Bağlantı Elemanlarında Ölçülen Basınç Kayıpları
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Şekil 11. Küresel, Sürgülü, Diskli ve Kosva Vanada Ölçülen Basınç Kayıpları

Şekil 12. Farklı Küresel Vanalarda Ölçülen Basınç Kayıpları

Şekil 13. Radyatör Vanasında Ölçülen Basınç Kayıpları
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Şekil 14. Çalpara Çek Valf ve Yaylı Çek Valfte Ölçülen Basınç Kayıpları

Şekil 15. Pislik Tutucu, Su Sayacı ve Basınç Regülatöründe Ölçülen Basınç Kayıpları

Şekil 16. Tam Dirsek, Yarım Dirsek ve U Parçasında Ölçülen Basınç Kayıpları
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Şekil 17. Küresel Vana ve Sürgülü Vanadaki Açıklık Oranlarına Göre K Değerleri

Şekil 18. Diskli ve Kosva Vanalardaki Açıklık Oranlarına Göre K Değerleri

3. DENEY SONUÇLARI
Basınç Kayıpları Deney Cihazında yapılan ölçümlerde sıhhi tesisat işlemlerinde kullanılan çeşitli pirinç,
galvanizli demir ve PPRC boru ve bağlantı elemanlarındaki basınç kayıpları ve K akış direnç
katsayıları hesaplanmıştır. Buna göre;





32 mm, 25 mm ve 20 mm PPRC borularda hesaplanan ve ölçülen basınç kayıpları
incelendiğinde (Şekil 4, 5 ve 6) akış hızı arttıkça basınç kayıplarının da arttığı, ölçülen ile
hesaplanan basınç kayıpları arasında çok önemli farklar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farkların
ek yerlerinde oluşan çap daralmalarından kaynaklandığı sanılmaktadır.
¾” siyah demir ve ¾” galvanizli demir borulardaki deneysel ve kuramsal basınç kayıpları
karşılaştırıldığında (Şekil 7 ve Şekil 8) siyah demir borularda kuramsal kayıp değerlerinin,
galvanizli boruda ise deneysel değerlerin daha yüksek olduğu görülmektedir.
25 mm PPRC, ¾” siyah demir ve ¾” galvanizli demir boruda oluşan deneysel basınç kayıpları
karşılaştırıldığında (Şekil 9) PPRC borunun diğerlerinden üç kat fazla basınç kaybı
oluşturduğu, siyah demir borunun ise en az kayıp oluşturduğu görülmektedir.
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Galvaniz Te ve içten dişli PPRC Te’lerde yapılan ölçümlerde düşey akış (kol akış) konumunda
her iki tip Te’de benzer kayıp karakteristiklerinin oluştuğu görülmüştür (Şekil 10). Yatay akış
sadece galvaniz Te için yapılmış olup kol akış durumuna göre kayıpların yarı yarıya azaldığı
görülmüştür.
Küresel, sürgülü, diskli ve eğik (kosva) vanalarda yapılan basınç kaybı ölçümlerine göre
sanılanın aksine en yüksek basınç kaybı küresel vanada, daha sonra sırasıyla sürgülü, diskli
vanalarda ve en düşük basınç kaybı kosva vanada ortaya çıkmıştır (Şekil 11).
Mini ve normal küresel vanalarda yapılan karşılaştırmada düşük hızlarda her iki vananın da
benzerlik gösterdiği ancak yüksek hızlarda mini küresel vananın daha avantajlı olduğu
görülmüştür (Şekil 12).
Radyatör vanasında yapılan deneylerde bu vananın benzer akış hızları için diğer vanalara
göre daha yüksek basınç kayıpları oluşturduğu görülmüştür (Şekil 13).
Çalpara ve yaylı çek valflerde yapılan deneylerde (Şekil 14) yaylı çek valfin diğerine göre dört
kat daha fazla basınç kaybı oluşturduğu görülmüştür. Bu durumda yaylı çek valfin su
tesisatlarında kullanılmasının ciddi basınç problemlerine yol açacağı önemli bir gerçek olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Pislik tutucu, su sayacı ve basınç regülatörü ile yapılan deneylerde pislik tutucunun çok az
kayba neden olduğu, su sayacının kayıplarının ise 1,857 m/s’de bile 280 mbar (yani 2,8 mSS)
basınç kaybı oluşturduğu ve doğrusal bir değişim gösterdiği görülmüştür (Şekil 15). Hâlbuki su
sayacının basınç kaybı tesisat hesaplarında 5 mSS olarak alınmaktadır. Basınç regülâtörü
beklendiği gibi akış hızına bağlı olarak parabolik yükselen bir kayıp grafiği oluşturmuştur.
PPRC yarım, tam dirsek ve U parçalarında yapılan deneylerde (Şekil 16) yarım dirseğin düşük
basınç kaybı oluşturduğu, tam dirseğin ondan biraz daha fazla kayıp oluşturduğu, U
parçasının ise çok ciddi basınç kaybı oluşturduğu (yarım dirseğin iki katı) saptanmıştır.
Ayrıca farklı bağlantı elemanı ve vanalar için literatürde verilen akış kayıp katsayıları ile
deneylerimizde elde edilen K değerleri Tablo 4’te karşılaştırılmıştır.

4. SONUÇ
Yapılan deneysel çalışmalarda elde edilen basınç kayıpları ve yerel direnç kayıp katsayıları genellikle
kuramsal hesaplamalardan daha yüksek çıkmaktadır. Ülkemizde üretilmekte olan tüm tesisat boruları
için deneysel sürtünme faktörlerine (f), bağlantı elemanları ve vanalar için akış direnç katsayılarına (K)
ihtiyaç bulunmaktadır.
Isıtma ve sıhhi tesisatta yaygın olarak kullanılan PPRC borularda cidar kalınlıklarının yüksekliği
nedeniyle aynı anma çapına sahip demir borulara göre iç çapları çok düştüğü için demir borulara göre
basınç kayıplarının üç kat arttığı görülmüştür. Yine bu borular füzyon kaynağı ile birleştirilirken fazla
sıkıştırıldıklarında ek yerlerinde çap daralmalarına yol açmaktadır. Dolayısıyla tesisatlarda PPRC boru
kullanıldığında demir borulara benzer kayıpları oluşturması için bir üst çapı seçmek gerekmektedir.
Günümüzde sıhhi tesisatta hesaplamalarında kullanılan “temiz su yükleme birimi” yerine debiye dayalı
akış hızlarını esas alan akışkanlar mekaniği prensiplerinin uygulandığı hesaplama yöntemlerini tercih
etmemiz gereklidir. Yine sulu sistem hesaplarında kullanılan R ve  (ksi) değerleri yerine f ve K
değerlerini esas alan hesaplamalar kullanılmalıdır. Yine büyük binalarda ilk yatırım ve işletme
maliyetlerini optimize edebilen yazılımlar kullanmak enerjinin verimli kullanılması için çok önemlidir.
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Tablo 5. Ölçülen ve Kuramsal Olarak Verilen Yerel Kayıp Katsayıları (K Değerleri)
BAĞLANTI ELEMANI
Dirsek, PPRC, 25 mm
Te, galvaniz, ¾” (yatay akış)
Te, galvaniz, ¾” (düşey akış)
Pislik tutucu, pirinç, 25 mm
Su sayacı, metal, ¾”
Çalpara çek valf, pirinç, 25 mm
Yaylı çek valf, pirinç, 25 mm
Basınç regülatörü, pirinç, 25 mm
Yarım dirsek, 45º, PPRC, 25 mm
U parçası (4’lü dirsek), PPRC, 25 mm
İçten dişli Te, PPRC, 25 mm (düşey akış)
Küresel vana, pirinç, ¾”
(tam açık)
(3/4 açık)
(1/2 açık)
(1/4 açık)
Sürgülü vana, pirinç, ¾”
(tam açık)
(3/4 açık)
(1/2 açık)
(1/4 açık)
Diskli vana, pirinç, ¾”
(tam açık)
(3/4 açık)
(1/2 açık)
(1/4 açık)
Kosva vana, pirinç, ¾”
(tam açık)
(3/4 açık)
(1/2 açık)
(1/4 açık)
Mini küresel vana, pirinç, ¾” (tam açık)
(3/4 açık)
(1/2 açık)
(1/4 açık)

ÖLÇÜLEN K
2,08
1,46
2,39
1,72
38,98
1,71
10,70
28,93
1,61
3,78
2,68
0,79
1,68
4,90
8,38
1,32
1,52
2,73
10,06
9,20
9,43
11,60
16,61
4,27
6,05
8,84
17,53
3,32
22,15
134,31
378,29

TABLO K
1,75
0,90
2,1
3,19
98
4,0

0,35
1,75
2,1
0,05
0,69
4,0
17,06
0.2
0.9
5.0
24
10.0
11.0
12.5
50.0
4,3
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Ek 1. Moody Diyagramı
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Ek 2. Bağlantı Elemanları İçin Tipik K Faktörleri [4]

Vanalar (tam açık)
Küresel
Sürgülü
Çalpara çek valf
Kosva
Dirsekler
45
45 uzun radyüslü
90
90 uzun radyüslü
180
180 uzun radyüslü
Te
Paralel (düz) akış
Düşey (kol) akış

Nominal iç çap, (parmak)
Flanşlı bağlantı
4”
1
2
4
8

½”

Dişli bağlantı
1”
2”

14
0,3
5,1
9,0

8,2
0,24
2,9
4,7

6,9
0,16
2,1
2,0

5,7
0,11
2,0
4,5

0,39

0,32

0,30

0,29

2,0
1,0
2,0

1,5
0,72
1,5

0,95
0,41
0,95

0,90
2,4

0,90
1,8

0,90
1,4

20

13
0,80
2,0
4,5

8,5
0,35
2,0
2,4

6,0
0,16
2,0
2,0

5,8
0,07
2,0
2,0

5,5
0,03
2,0
2,0

0,64
0,23
0,64

0,21
0,50
0,40
0,41
0,40

0,20
0,39
0,30
0,35
0,30

0,19
0,30
0,19
0,30
0,21

0,16
0,26
0,15
0,25
0,15

0,14
0,21
0,10
0,20
0,10

0,90
1,1

0,24
1,0

0,19
0,80

0,14
0,64

0,10
0,58

0,07
0,41

Ek 3. TS 301’e Göre Çelik Boru Ölçüleri
Delik anma
çapı
[mm]
[inç]
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6

Dış çapı
[mm]
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
165,1

Hafif TS 301/1
Et kalınlığı
İç çap
[mm]
[mm]
2,35
2,35
2,90
2,90
2,90
3,25
-

Orta ağır TS 301/2
Et kalınlığı
İç çap
[mm]
[mm]

16,6
22,2
27,9
33,6
42,5
53,8
-

2,65
2,65
3,25
3,25
3,25
3,65
3,65
4,05
4,5
4,85
4,85

16
21,6
27,2
35,9
41,8
53,0
68,8
80,8
105,3
130
155,4

25 mm’deki
diş sayısı
14
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Ek 4. Doymuş Suyun Farklı Sıcaklıklardaki Viskozite ve Yoğunluk Değişimleri
Sıcaklık,
T [ºC]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Yoğunluk,
 [kg/m3]
1000
1000
998
996
992
988
983
978
972
965
958

Dinamik viskozite,
 [N.s/m2]
1,788
1,307
1,003
0,799
0,657
0,548
0,467
0,405
0,355
0,316
0,283

Kinematik viskozite,
 [m2/s]
1,788
1,307
1,005
0,802
0,662
0,555
0,475
0,414
0,365
0,327
0,295
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ÖZET
Bu çalışmada esas amaç, plakalı ısı değiştirgeçleri için deney düzeneği tasarımının ve bu tip ısı
değiştirgeçlerinin ısıl performansının deneysel olarak incelenmesidir. Bu kapsamda, TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Laboratuvarı'nda kurulan deney düzeneği ile chevron
tipi endüstriyel plaka üzerinde farklı koşullarda deneysel analizler yapılmıştır. Reynolds sayısı 500 ile
5550 arasında alınan değerlerde ısı değiştirgecinin giriş ve çıkışlarında sıcaklık ölçümü, debi ölçümü
ve basınç düşümü ölçümleri yapılarak, elde edilen deney sonuçlarından, çalışılan plaka için toplam ısı
transfer katsayısı değerleri ve basınç düşümleri Reynolds sayısına bağlı olarak bulunmuş ve sonuçlar
grafikler halinde verilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki bazı korelasyonlarla karşılaştırılmıştır. Bu
bildiride deney düzeneğinin kurulumu ve farklı debi ve sıcaklıklarda yapılan deneylerden elde edilen
sonuçlar anlatılacaktır. Çalışma, Sanayi Bakanlığı-SANTEZ programı tarafından desteklenmekte,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin ve Tanpera’nın ortak projesi olarak yürütülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Contalı plakalı ısı değiştirgeci, ısı transferi, chevron açısı, ısıl performans analizi

ABSTRACT
This study is the design and construction of an experimental setup to investigate the thermal
performance of chevron type plate heat exchangers. An experimental set-up is designed and
constructed at TOBB University of Economics and Technology, Mechanical Engineering Laboratory to
test several chevron plates. Experiments are performed for a Reynolds number range of 500 to 5550.
Temperature and flow rate values are measured at the inlet and outlet ports and pressure drop values
are also measured. The variation of overall heat transfer coefficient and pressure drop with respect to
Reynolds number is investigated. Experimental results are compared with the results of the
correlations available in literature. In this article, the details of the experimental setup design are
explained and the results of the experiments are investigated. This research is funded by the Turkish
Ministry of Industry-SANTEZ program and the project is managed by TOBB University of Economics
and Technology and Tanpera.
Key Words: Gasketed-plate heat exchanger, heat transfer, chevron angle, thermal performance
analysis
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1. GİRİŞ
1.1. Literatür Taraması
Isı değiştirgeci bir akışkanın sahip olduğu ısıl enerjinin farklı sıcaklıktaki başka bir akışkana, akışkanlar
birbirlerine karışmadan veya doğrudan temas ettirilerek aktarılmasını sağlayan bir araçtır [1]. Isı
değiştirgeçleri, ısıtma sistemlerinde, havalandırma sistemlerinde, atık ısının geri kazanılmasında,
enerji üretiminde, kimyasal işlem içeren uygulamalarda ve genel ısıtma ve soğutma içeren tüm
uygulamalarda kullanılmaktadırlar [2]. Akışkan fazına, akış yönüne ve geometrik özelliklerine göre
sınıflandırılabilirler [1]. Kompakt tasarımları (küçük boyutlu olmaları), üretim kolaylığı, hassas çalışma
aralığı, bakım kolaylığı ve verimleri nedeniyle plakalı ısı değiştirgeçleri günümüzde en çok kullanılan
ısı değiştirgeci türlerindendir [1,3].
Plakalı ısı değiştirgeçlerinin karmaşık yapılarından dolayı ısı transferi hesaplamaları oldukça geniş bir
konudur. Gerçekleşen ısı transferinin ve meydana gelen basınç düşümünün hesaplanması için çeşitli
korelasyonların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle farklı tipteki plakalı ısı değiştirgeçleri için
performans deneyleri yapılmalı ve bu plakalara uygun korelasyonlar bulunmalıdır. Farklı akışkan tipleri
ve plaka çeşitleri için birçok literatür araştırması mevcuttur [1].
Afonso vd [4] tarafından gerçekleştirilen çalışmada yoğurdun plakalı ısı değiştirgeci kullanılarak
soğutulması sırasında newtonyen olmayan özellikleri ön planda tutularak ısıl performansı
incelenmiştir. 30°lik chevron açısına sahip 0,265m uzunluğunda, 0,102m genişliğinde ve 0,0005m
kalınlığındaki plakalardaki ısı transferi deneysel olarak incelenmiş ve yoğurt için deneysel bir ortalama
Nusselt sayısı korelasyonu oluşturulmuştur.
Bobbili vd [3] tarafından gerçekleştirilen 1000 ve 17000 arasında değişen Reynolds sayıları için farklı
plaka sayılarında deneyler gerçekleştirilmiş ve akışkan olarak sıcak ve soğuk tarafta su kullanılmıştır.
Yapılan deneylerde ilk, ortanca ve son plakalarda basınç probları ile statik basınç ölçümleri alınmıştır.
Böylece basınç düşümü değerleri elde edilmiştir. Ayrıca basınç fark ölçerler kullanılarak toplam basınç
düşümü değerleri de ölçülmüştür. PT-100 tipi termoçiftler kullanılarak ısı değiştirgeci giriş ve
çıkışlarında sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bobbili vd [3] tarafından kullanılan deney düzeneğine
ait şematik gösterim Şekil 1’de yer almaktadır. Buna göre bir tanesi test ısı değiştirgeci olmak üzere
toplam üç ısı değiştirgeci kullanılmıştır. Sıcak ve soğuk çevrimde kullanılan ısı değiştirgeçleri ile
çevrim kapalı olarak çalıştırılmış ve döndürülen su aynı sıcaklıkta sisteme geri verilmiştir. Bobbili vd [3]
çalışmaları sonucunda 900<Re<10000 aralığı için fanning sürtünme katsayısı korelasyonu
geliştirmişlerdir.

Şekil 1. 1Bobbili vd Tarafından Kullanılan Deney Düzeneğinin Şematik Gösterimi [3]
Cerezo vd [5] tarafından kullanılan deney düzeneğinde (Şekil 2) toplam üç çevrim bulunmaktadır:
soğutma, ısıtma ve solüsyon çevrimi. Soğuk su çevriminde 5kW’lık ısıtıcı, manyetik akış ölçer, pompa
ve ısı değiştirgeci bulunmaktadır. Sıcak su çevrimi ise solüsyonu ısıtmada kullanılmaktadır. Bu
çevrimde de yine hat üzerinde 5kW’lık bir ısıtıcı, akış ölçer ve pompa bulunmaktadır. Deneylerdeki
esas amaç solüsyondaki emilmenin incelenmesidir. Bu amaçla ısı değiştirgecinin her iki giriş ve
çıkışındaki sıcaklık ve basınç ölçümleri ve kütlesel debi ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Her iki çevrim
içinde su kullandığında 66<Re<400 aralığını laminer olarak tanımlamış ve 400<Re<900 aralığını ise
çalıştığı türbülans aralığı alarak, her iki durum için de ayrı Nusselt korelasyonları bulmuşlardır.
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Şekil 2. Cerezo vd Tarafından Kullanılan Deney Düzeneğinin Şematik Gösterimi [5]
Muley ve Manglik [6] tek geçişli, U tipi, karşıt akışlı, chevron tipi plakalı ısı değiştirgecinde ısı
transferini ve basınç düşümünü deneysel olarak incelemiştir. Farklı chevron açılarında ve Reynolds
sayılarında (600 – 10000) deneyler yaparak Nusselt ve fanning sürtünme katsayısı için korelasyonlar
bulmuşlardır.
Khan vd [7] simetrik ve karışık chevron açılarına sahip çeşitli plakalarla deneyler gerçekleştirmişlerdir.
Reynolds sayısı 500 – 2500 aralığında yapılan deneylerde her iki tarafta da 3,5 – 6,5 Prandtl
sayılarında su kullanılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda Reynolds sayısının ve chevron açısının ısı
transferine olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında ise Reynolds sayısının, Prandtl
sayısının ve chevron açısının fonksiyonu olan bir Nusselt sayısı elde edilmiştir.
1.2. Çalışmanın Amacı
Bu çalışma “Plakalı Isı Değiştiricilerde Plakaya Bağımlı Isı Transferinin İncelenmesi ve Plaka Tasarımı
için Deneysel ve Sayısal Analiz ve Modelleme” başlıklı SANTEZ projesinin bir parçasıdır. Bu projede,
plakalı ısı değiştirgeçlerinin plakaya bağımlı ısı transferinin hem deneysel hem de teorik olarak
incelenmesi ve hazırlanacak bir bilgisayar programı ile modellenmesi hedeflenmektedir. Mevcut plaka
tiplerine göre seçim programı oluşturulması ve daha verimli plaka tasarlanması, ısı transferi
plakalarının ısıl verimliliğini gösteren ve yapılacak değişikliklere göre (plaka açıları, baskı derinlikleri,
boyut) ısıl verimi değiştirebilen simülasyon programlarının oluşturulması ana hedeftir. Bu sayede
çeşitli çalışma senaryolarına göre yapılacak yerli bir imalatın yurt içi ve yurt dışı pazarlamasında
gerekli olan ve rekabet gücünü artıracak olan tasarım için ilk yerli ve Türkçe/İngilizce seçim programı
oluşturulmuş olacak, yabancı firmalar tarafından verilen ve kapalı kutu olarak çalıştırılan seçim
programlarının anlaşılması sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi Makine Mühendisliği Laboratuvarı'na kurulan deney düzeneği ile değişik tipte plakalar
üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Deneysel sonuçlara göre literatürdeki korelasyonlar modifiye
edilerek, geliştirilen bilgisayar programı firmanın ısı değiştirgeçlerinde kullanılan plakalar için en doğru
sonuçları verecek duruma gelecektir. Bu amaçla şu ana kadar deney düzeneğinin kurulumu ve yapılan
ilk deney sonuçları bu bildiride ele alınmıştır.
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2. DENEY DÜZENEĞİ TASARIMI VE KURULUMU
2.1. Deney Düzeneğinin Tasarımı
Literatür araştırmaları sonucunda, deneylerde dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlileri; sıcak
ve soğuk depolardan gelen akışkanın sabit sıcaklıkta ısı değiştirgecine girmesinin sağlanması, bunun
için belirli bir süre beklenmesi ve ölçüm aletlerinin birbirleriyle etkileşiminin olmamasıdır [4,7]. Tasarım
yapılırken deneyin doğruluğunu veya yapılabilirliğini etkileyecek bu gibi unsurları en aza indirmek
amaçlanmıştır.
Şematik gösterimi Şekil 3’de verilen düzenekte ısı değiştirgecinin hem sıcak akışkan hem de soğuk
akışkan girişlerinde ve çıkışlarında termoçiftler ile sıcaklık ölçümleri alınacaktır.

Şekil 3. Kurulumu Yapılan Deney Düzeneğinin Şematik Gösterimi
Isı değiştirgeçlerinin tasarımında en etkili parametrelerden biri olan basınç düşümünün belirlenmesi
önemlidir. Basınç düşümünün ölçümü için akışkan girişleri ve çıkışları arasındaki basınç düşümü fark
basınçölçerler yardımıyla tespit edilmektedir. Şekil 3’de gösterilen AA ve BB referans noktaları
arasında ölçümler gerçekleştirilmektedir.
Sistem üzerine bağlanacak cihazların ve glob vananın bağlantıları flanşlı bağlantılarla yapılmış, boru
geçişleri vidalı olduğundan sistem üzerinde çok fazla kayba neden olmamakta ve ısı değiştirgecinin
yaratacağı basınç düşümünden kaynaklanan kayıpların yanında ihmal edilebilir kalmaktadırlar. Ancak
bu kayıplar da sistem karakteristiğini belirlerken dikkate alınmıştır.
Şekil 3’de gösterilen deney düzeneği ileriki aşamalarda farklı deneylerde ve projelerde farklı tip ısı
değiştirgeçlerinin sisteme adapte olabilmesi için tasarlanmıştır.
Deney düzeneğinin deneyler sırasındaki en önemli avantajı pompaların çıkışlarındaki vanalar
sayesinde akış ölçerlerin kapasitesi ve pompaların gücü kapsamında bütün debilerde çalışabilirlik ve
esnek boru bağlantıları ile birçok ebatta ısı değiştirgecine bağlanabilir olmasıdır.
2.2. Deney Düzeneğinde Kullanılan Cihazlar
Deney tesisatında kullanılmak üzere seçilmiş cihazlar ve bunlar seçilirken yapılan hesaplamalar
aşağıda anlatılmaktadır.
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2.2.1. Sıcaklık Ölçümü
Sıcaklık ölçümleri termoçiftler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneyler düşünüldüğünde,
sıcaklık ölçüm cihazının bazı sınırlamaları ve ortama uygun bazı özellikleri karşılaması gerekmektedir.
Bu özellikler şu şekilde belirlenmiştir;
•
•
•
•

0 °C – 100 °C arası ölçüm alabilmeli,
Termoçift arkları kirlenmeye karşı korumalı olmalı,
Termoçift geometrisi boru içinde ölçüm almaya uygun olmalı,
Anlık verileri bilgisayara aktarabilmelidir.

Kullanılan akışkan su olduğu ve her iki rezervuarda da sıvı faz olduğu için suyun sıvı faz sınırlarında
çalışılmıştır. Bu nedenle 0 °C – 100 °C arasında ölçümler alınabilmelidir.
Isı değiştirgeçlerinin en büyük problemlerinden biri olan kirlenme sorunu belirli bir süre sonra
termoçiftleri etkileyebilir. Isı değiştirgecinde oluşacak kirlenme, sıcaklık ölçüm alımını gerçekleştirecek
olan termoçift arklarına yapışarak alınacak ölçümleri etkileyebilir. Bu nedenle kirlenmenin olamayacağı
şekilde termoçiftler kullanılmalıdır.
Termoçift ucu boru içinde ölçüm alabilecek geometrilerde olmalıdır ve sabit olarak tutturulabilecek bir
şekle sahip olmalıdır.
Deneyler sırasında giriş ve çıkışta sabit sıcaklıklar elde edilemeyebilir. Bu nedenle deneyin sağlıklı
yapılıp yapılamadığını belirlemek amacıyla sürekli sıcaklık takibi gerekmektedir. Ancak bu şekilde
sistemin gerçekten zamandan bağımsız (durağan) koşullarda çalıştığından emin olunur.
Deney düzeneğinde sıcaklık ölçmek için DIN 43710 standartlarına göre J tipi termoçiftler kullanılmıştır.
Fe-CuNi’den yapılan J tipi termoçiftler, Şekil 4’de de görüldüğü gibi 0°C – 100°C (32°F – 212°F)
aralığında diğer tip termoçiftlere göre daha doğrusal bir mV değeri izlemektedir. Bu nedenle bu
aralıkta daha doğru sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Şekil 4. Termoçift Tiplerine Göre Sıcaklıkla – mV Eğrileri [8]
Termoçiftlerin kirlenmeye karşı korunması için ve bu korunmanın yapılırken, koruyucunun kendisinin
kirlenme yapmaması için uygun bir koruyucu kılıf seçilmelidir. Bu nedenle paslanmaz özellikte olan
Inconel çeliğinden yapılan ve ebatları boruların içine girebilecek ve akış rejimini fazla etkilemeyecek
şekilde olan koruyucu kılıflar tasarlanmış ve borulara vidalı bağlantısı yapılabilecek şekilde adaptörlere
montajlanmıştır (Şekil 5).
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J tipi termoçiftler DT – 80 veri toplayıcı ile kullanılmış, böylece anlık veriler hem cihaz üzerinde
görülmüş hem de bağlantı kablosu veya veri çubuğu kullanılarak dijital ortama kaydedilebilmiştir.

Şekil 5. Deneylerde Kullanılan J Tipi Termoçift
2.2.2. Sistem Karakteristiği Hesaplamaları ve Akış Ölçümü
Sisteme giren akışkan debilerinin belirlenmesi için kullanılacak akış ölçer için çeşitli tiplerde
incelemeler yapılmış ve manyetik akış ölçer kullanılması planlanmıştır. Deney düzeneğinde
kullanılmak üzere manyetik akış ölçer seçilmesi için, akış ölçer seçiminde kullanılacak akışkanın
çeşidi, akışkanın sıcaklığı, pompa gücü ve bağlantının yapılacağı boru çapı kısıtlayıcı faktörler olarak
belirlenmiştir.
Şekil 8b’de gösterilen ve sistemde kullanılan pompa 3kW gücünde ve tam güçte toplam 6A akım
çekmektedir. Pompanın kavitasyon oluşmadan çalışması için gerekli NPSH değerleri kataloglardan [9]
bulunmuş ve mevcut NPSH değeri hesaplanmıştır. Buna göre depo yükseklikleri 3,15m seviyesine
konulmuştur. Pompa çıkışlarında flanşlı bağlantılar kullanılarak boru çapları DN40’dan DN50’ye
çıkarılmıştır. Pompalar için gerekli hesaplamalar yapılmış, pompa sistem karakteristikleri çıkarılarak
çalışma şartları belirlenmiştir. Buna göre oluşturulan sistem ve pompa eğrileri Şekil 6 ve Şekil 7’de
gösterilmektedir.

Şekil 6. Pompa ve Sistem Karakteristikleri (Sıcak Su Çevrimi)
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Şekil 7. Pompa ve Sistem Karakteristikleri (Soğuk Su Çevrimi)
ORW-3 ısı değiştirgecinin giriş portları 2” olduğundan ve daha küçük ve büyük boy ısı değiştirgeçleri
için ortalama bir değer olduğu için ve pompa basma gücü 2” boru çapı için Şekil 6 ve Şekil 7’deki
eğrileri verdiğinden 2” boru çapı (DN50) sistem için uygun bulunmuştur. Pompanın çıkışına konulan
pistonlu (glob) vananın kullanılması ile sistemde yüksek kayıp katsayısı oluşturulmaktadır. Şekil 6 ve
Şekil 7’de ısı değiştirgecinde öngörülen basınç düşümü değerleri incelendiğinde artan basınç düşümü
üstel sistem karakteristiğinin ivmesini artırmaktadır. Böylece pompa karakteristiği ile olan kesişimi
(çalışma noktası) daha düşük debilerde gerçekleşmektedir. Kullanılacak pistonlu vanada yaratacağı
ek düşüm katsayısı ile sistem ve pompa karakteristik eğrilerinin daha küçük debilerde kesişmesini
sağlayacaktır. Bu sayede sistem sıcak taraf için 0 – 18 m3/h, soğuk taraf için ise 0 – 20 m3/h aralığında
çalışabilmektedir.
Akışkan sıcaklığı 0 – 100 °C olacağı ve çevrimde su kullanılacağından debimetre seçiminde kısıtlayıcı
bütün faktörler belirlenmiştir. Bu amaçla araştırmalar kapsamında Şekil 8a’da gösterilen LCD
göstergeli manyetik akış ölçer kullanılmıştır.

(a)

(b)

Şekil 8. Ölçüm Cihazları (a. Manyetik akış ölçer b. Pompalar ve debi ayar vanaları)
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2.2.3. Basınç Düşümü Ölçümü
Tüm ısı değiştirgeçlerinde bulunan ve tasarımı doğrudan etkileyen faktörlerden biri olan basınç
düşümünün ölçülmesi yapılacak olan performans analizlerinde ve oluşturulacak olan bilgisayar
programının içeriğinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle sistemin sıcak ve soğuk su çevrimlerinde
plakalı ısı değiştirgecinden kaynaklanan basınç düşümü ölçülecektir. Bu maksatla çeşitli tarzda
basınçölçerler incelenmiştir.
Basınç kaybı plaka sayısı, geçiş sayısı, akışkan hızı, geometrik yapı, akışkan yoğunluğu, akışkan
kinematik viskozitesi ve yüzey pürüzlülüğüne bağlı bir parametredir [3,10]. Bu plakalar için basınç
düşümü hesaplaması kesin olarak yapılamaz. Kabul edilebilir basınç düşümünü, endüstride bu tür
uygulamalarda kullanılan aralıkta seçmek gerekmektedir. Nitekim piyasada kullanılmayacak
değerlerde basınç düşümüne sahip ısı değiştirgeçlerinin analizlerinin yapılması hiçbir amaca hizmet
etmeyecektir. Bu nedenle maksimum basınç düşümü 120 kPa ile sınırlandırılmıştır.
Bu değerler arasında ölçüm yapabilen fark basınçölçerler araştırılmış ve Şekil 9’da gösterilen fark
basınçölçerler deney düzeneğinde kullanılmıştır.

Şekil 9. Deney Düzeneğinde Kullanılan Fark Basınçölçer
2.3. Deney Tesisatı Kurulumu
Deney düzeneğinin tasarımı Şekil 10’da gösterilmiştir. Şekil 10’da gösterildiği gibi pozitif yükü
sağlayan yükseklikteki sıcak ve soğuk su depolarından, metal galvanize borular aracılığıyla, su
filtrelendikten sonra pompalara gelip, buradan pompalar ile sisteme gönderilmiştir. Pompaların
çıkışına konulan pistonlu vanalar ile sistem debisi ayarlanmıştır. Debi ayarlama işlemi akış ölçerin
gözle kontrolü ile yapılmıştır. Vanada kısılan akış 300 mm sonra dikleşen boru alanına girmektedir. Bu
dik bölüm, minimum ölçüleri akış ölçere girmeden önce 3xDN ve akış ölçerden sonra 2xDN olan akış
ölçüm alanını oluşturmaktadır. Dikey eksende yerçekiminden faydalanarak, borunun her zaman tam
dolu olması sağlanmış, böylece kullanılan akış ölçüm cihazı için en doğru ölçüm değerleri elde
edilmiştir. Kurulan sistemde minimum giriş 3xDN (150mm) olması gerekirken, mevcut sistemde bu
değer 480 mm; çıkış bölgesinde ise 2xDN (100 mm) olması gerekirken, mevcut sistemde bu değer
385 mm olarak yapılmıştır. Bu değerler akışın, ölçüm bölgesinde kaotikten uzak, düzgün bir form
kazanması için önemli ve akış ölçerin üretici firması tarafından kataloglarında belirtmiş değerlerdir.
[11]. Belirli bir noktaya kadar metal borularla gelen akışkanın debi ölçümü dikey bölümde alındıktan
sonra esnek boru bağlantıları ile ısı değiştirgecine bağlantıları yapılmıştır. Esnek boru bağlantısı
seçilmesindeki temel neden ise farklı boyutlardaki ısı değiştirgeçlerinin sistemde kullanılabilir olmasını
sağlamaktır. Esnek boru bağlantıları ısı değiştirgecine fittingler ile bağlanmıştır. Kullanılan fittinglerdeki
manşonlar üzerinde açılan iki port aracılığıyla termoçiftler ve fark basınçölçer bağlantıları
gerçekleştirilmiştir (Şekil 12).
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Şekil 10. Tasarlanan Deney Düzeneği CAD Modeli

Şekil 11. Deneylerde Kullanılan ORW – 3 Serisi Isı Değiştirgeci ve Plakası

Şekil 12. Kurulumu Yapılan Deney Düzeneği

3. ISI DEĞİŞTİRGECİ PLAKA ÖLÇÜMÜ
Deneylerde kullanılacak plakaların (Şekil 11) ölçülerinin bilinmesi, ileriki aşamalarda yapılacak
hesaplamalarda gerekmektedir. Bu nedenle lazer tarayıcı kullanılarak Stereolithography (STL) verileri
elde edilmiştir. Bu STL verileri ile plakaların üç boyutlu CAD modelleri oluşturulmuştur (Şekil 13).
Böylece plakaların Tablo 1’de belirtilen ölçümleri elde edilmiştir.
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Şekil 13. ORW – 3 CAD Modeli
Tablo 1. Isı değiştirgecine ait parametreler ve ölçümü yapılan değerler
Parametre

Simge

Maksimum
akış hızı
Maksimum
çalışma
basıncı &
maksimum
test basıncı
Plaka başına
olan ısıtma
yüzey alanı
(katalog
değeri)
Isı transferi
katsayısı
(katalog
değeri)
Plaka
Malzemesi

U

Birim

Ölçülen
ORW3

Parametre

Simge

Birim

Ölçülen
ORW3

l/saat

90000

Geçit merkezleri
arası plaka
genişliği

Lh

m

0.1451

Bar

16 & 21

Geçit çapı

Dp

m

0.069

m2

0.125

Chevron Açısı

β

≡

30

W/m2.K

3489–5815

Genişleme
katsayısı

∏

AISI 316

Yüzey alanı

A1p

m2

0.10856

Kauçuk NBR,
EPDM,
HNBR,
VITON (FKM)

Genişletilmiş
yüzey alanı

A1

m2

0.141594

Conta
Contalar arası
plaka genişliği
Geçit
merkezleri
arası plaka
uzunluğu
Contalar arası
plaka
uzunluğu

1.304

Lw

m

0.230

Ondülasyon
adımı

pc

mm

9.84

Lv

m

0.6058

Plaka adımı

p

mm

3.3

Lp

m

0.537

Plaka kalınlığı

t

mm

0.45

4. YAPILAN DENEYLER
4.1. Deneysel Hesaplamalar
Kurulan deney düzeneğinde ORW – 3 plakalı contalı plakalı ısı değiştirgeci ile çeşitli sıcaklık ve
debilerde Reynolds 500 ile 5550 değerleri arasında deneyler yapılmıştır. Yapılan hesaplamalarda ısı
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transfer denklemlerinden toplam transfer edilen ısı enerjisi hesaplanmaktadır [1,7]. Bunun için

 = Vρ ) hesaplanıp, aşağıdaki termodinamiğin birinci
hacimsel debiden bulunan kütlesel debi ( m
yasasından gelen denklemde ilgili değerler yerine konulur.

Q = m hot C p ,hot (Thot ,in − Thot ,out )

Q = m cold C p ,cold (Tcold ,out − Tcold ,in )

Hesaplamalarda kullanılan ρ, µ, Cp, Pr, k değerlerinin alınacağı sıcaklık için ortalama sıcaklık
aşağıdaki gibi hesaplanır;

Tc ,b = (Tc ,in + Tc ,out ) / 2

Th ,b = (Th ,in + Th ,out ) / 2

Tw = (Tc ,b + Th ,b ) / 2

Ortalama ısı transferi katsayısını hesaplamak için logaritmik ortalama sıcaklık değerinin hesaplanması
gerekmektedir;

ΔTLM =

(T
In((T

− Tc ,out ) − (Th ,out − Tc ,in )
h ,in − Tc ,out ) / (Th ,out − Tc ,in ))

h ,in

Buradan ortalama ısı transferi katsayısı (U),

Q = UAΔTLM
formülünden çekilerek bulunur.
Çalışılan kanal Reynolds değerleri ise kanal kütle debisi, eşdeğer çap ve dinamik vizkositeden
bulunur:

Re =

Gc De

μ

Burada, De ≈ 2b & Gc =

m c
olarak alınmıştır.
N cp bLw

Soğuk akışkan ve sıcak akışkan Reynolds sayılarının yaklaşık olarak eşit alınarak yapılan deneylerde
ısı transferi katsayısının her iki taraf içinde yaklaşık olarak aynı olduğu kabulü yapılabilir [7]. Bu
durumda (Re c ≈ Re h ) ve (hc ≈ hh ) olduğu varsayılarak aşağıdaki eşitlikten hc ve hh değerleri
bulunur.

t
1 1 1
= + +
U hc hh k w
Bu durumda deneylerde elde edilen Nusselt sayısı Dh =

2b

φ

olmak üzere;
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hDh
kf

formülünden bulunur [1].
Elde edilen deneysel Nusselt sayıları, Tablo 2’de belirtilen aralıklar için Nusselt değerleri verilen
korelasyonlarla karşılaştırılmıştır.
Tablo 2. Daha önceden yapılmış bazı çalışmalar ve bulunan korelasyonlar
Referans

β

Re

Kumar [1]

30°

>10

Focke [12]

30°

Okada [13]

30°

600 – 16000
150 – 600
400 – 15000

Korelasyon

⎛ μ ⎞
Nu = 0,348 Re
Pr ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ μw ⎠
Nu = 1,112 Re 0, 6 Pr 0,5
Nu = 0,57 Re 0,7 Pr 0,5
0 , 663

0 ,17

1/ 3

Nu = 0,1528 Re 0, 66 Pr 0, 4

4.2. Deney Sonuçları
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde Şekil 14 ortalama ısı transfer katsayısının Reynolds sayısı ile
değişimini göstermektedir. Warnakulasuriya vd [10]’nin elde ettiği gibi logaritmik bir eğilim gösteren URe grafiği artan Reynolds sayısıyla ortalama ısı transferinin arttığını ancak bu artış hızının giderek
azaldığını göstermektedir. Contalı plakalı ısı değiştirgeçlerinde akış karakteristiği kıvrım modeli
(corrugation pattern), chevron açısı, baskı derinliği ve port yakını akış dağıtma desenleri ile kontrol
edilebilir. Bu parametrelerin değiştirilmesi ile çok düşük debilerde bile türbülanslı bir akış elde
edinilebilir. Bu plakalı ısı değiştirgeçlerinde istenen bir özelliktir. Şekil 14’de görüldüğü gibi türbülanslı
akış rejimi iki ayrı akış hacmi arasındaki ısı transferini arttırmaktadır.

Şekil 14. Reynolds’a Karşılık Gelen Ortalama Isı Transferi Katsayısı Dağılımı
Şekil 15’de ise artan Reynolds’a göre gerçekleşen basınç düşümü gösterilmiş ve Tsai vd [14]’nin
gözlemlediği gibi basınç düşümünün değişiminin ise üstel olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Şekil
15 incelendiğinde artan Reynolds sayısının üstel olarak basınç düşümünü arttırdığı görülmektedir. Bu
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nedenle çalışılacak Reynolds aralığının belirlenmesi önemlidir. Yüksek basınç düşümü pompa
maliyetini ve enerji gereksinimini artıracağı için kaçınılmalıdır. Isı değiştirgeci seçilirken basınç
düşümünü makul bir seviyede tutarak, elde edilebilecek maksimum ısı transfer katsayısı
amaçlanmalıdır.

Şekil 15. Reynolds’a Karşılık Gelen Basınç Düşümü Dağılımı
Şekil 16’da Reynolds’a karşılık gelen Nusselt sayısı görülmektedir. Eşit kabul edilen h değeri ve
yaklaşım nedeniyle, Khan vd’nin [7] çalıştıkları plakada olduğu gibi doğrusal bir değişim
gözlemlenmiştir.

Şekil 16. Reynolds’a Karşılık Gelen Nusselt Sayısı Hesaplamaları
Şekil 16 incelendiğinde literatürde bulunan korelasyonlardan Focke vd’nin sonuçları [12] yapılan
deneylerden elde edilen sonuçlara en uzak yaklaşımı vermektedir. Ancak Kumar [1] ve Okada vd [13]
tarafından bulunan korelasyonlar deney sonuçlarına daha yakın bir eğilim içerisindedir.
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5. YORUMLAR, GELECEKTE PLANLANAN ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada plakalı ısı değiştirgeçlerini test etmek üzere bir deney düzeneği kurulmuş ve ORW 3
plaka tipinin ısıl performans analizi ortalama ısı transfer katsayıları ve basınç düşümleri ölçülerek
incelenmiştir. Deney sonuçları piyasada farklı ısı değiştirgeçleri için kullanılan korelasyonlarla tam
uyum içerisinde değildir. Bu da her plakalı ısı değiştirgeci üreticisinin kendi korelasyonlarını geliştirerek
hesaplamalarında kullanmak zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu çalışmadaki deneysel sonuçlar ORW 3
plaka tipi için yeni korelasyonlar geliştirilmesinde kullanılacak, geliştirilmekte olan bilgisayar programı
ısı değiştirgeci hesaplamalarını yeni korelasyonlara göre yapacaktır.
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YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ YENİ TASARIM KRİTERLERİ
Kazım BECEREN

ÖZET
Türkiye Yangın Yönetmeliğinin 2002 yılında ilk yayımında sonra özellikle yangın korunum sistemleri
içerisinde özel önemi olan yağmurlama sistemlerinin kurulumu ile ilgili çalışmalar hızlanmıştır.
Özellikle, büyük şehirlerde yangın yönetmeliğinin yayımlamasından önce de yağmurlama sistemi
tasarımı yapılmakta olup konu ile ilgili mevcut olan tek kod NFPA 13 “Automatic Sprinkler Systems”
göz önüne alınarak tasarımlar gerçekleştirilmekteydi.
Daha sonra, Avrupa birliğinin üzerinde anlaştığı EN 12845 kodu Türk Standartları Enstitüsü tarafından
da Türkçe ye tercüme edilerek TS EN 12845-“Sabit Yangın Söndürme Sistemleri: Otomatik Sprinkler
Sistemleri – Tasarım, Montaj ve Bakım” olarak yayınlanmıştır. Türkiye Yangın Yönetmeliğinin 2007
yılında yapılan yayımında ise otomatik yağmurlama sistemleri için tasarımının TS EN 12845 e göre
yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu durum uzun yıllar NFPA 13 e göre tasarım yapan grupların bazı
hallerde çelişkiye düşürmüştür.
Bu çalışmada, değişim konusunda oldukça dinamik bir yapıya sahip NFPA 13 kodunun 2010 yılı
yayımında belirtilen, otomatik yağmurlama sistemi tasarım kriterlerinin TS EN 12845 yağmurlama
kodu tasarım kriterleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yangın Yönetmeliği, Yağmurlama sistemi, Yağmurlama başlığı, NFPA 13, TS EN
12845.

ABSTRACT
Following the first publication of the Turkish Fire Regulation for Buildings, studies have been
accelarated on the sprinkler systems, which have a special importance among the fire protection
systems. In the developed cities of Turkey, sprinkler systems used to be designed also before the
Regulation, based on the only code available, NFPA 13 “Automatic Sprinkler Systems”.
Later on, the European Union compromised on EN 12845, which was then translated into Turkish and
publicated by Turkish Standards Institution as TS EN 12845 “Fixed Firefighting Systems – Automatic
Sprinkler Systems – Design, Installation and Maintenance”. It was indicated in the 2007 version of the
Regulation that, the automatic sprinkler system shall be designed according to TS EN 12845. This
caused a contradiction for the design engineers, who were used to NFPA 13.
In this study, the design criteria of TS EN 12845 have been compared with the principles given in the
2010 version of NFPA 13, which has a very dynamic structure in terms of revisions.
Key Words: Fire regulation, Sprinkler systems, Sprinkler head, NFPA 13, TS EN 12845.
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1. GİRİŞ
Otomatik yağmurlama sistemini; kısaca bir yangını erken safhada algılamak ve su ile söndürmek veya
yangını kontrol altında tutarak diğer yöntemlerle söndürmek için tasarlanan bir sistem olarak
tanımlayabiliriz. Bu sistem, temel olarak su kaynağı, kontrol vanaları ve yağmurlama başlıklarının
monte edildiği boru ağından oluşur.

Şekil 1. Yağmurlama Sistemi
Otomatik yağmurlama sistemi tahta, kağıt ve plastikler gibi A sınıfı (Katı) malzemeleri içeren binalarda
en etkili söndürme sistemidir.
Bu tür yangından korunma sistemlerinin zorunlu olduğu binalar, ülkeler veya ülke eyaletlerinin yangın
yönetmelikleri veya yangın kodları tarafından belirtilir. Ülkemizde de yağmurlama sisteminin zorunlu
olduğu binalar, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’de belirtilmiştir. Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2009 basımına göre;
1. Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
2. Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,
3. Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın
asansörle alındığı kapalı otoparklarda
4. Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen
otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan
bütün yataklı tesislerde,
5. Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence
yerlerinde,
6. Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya
bulundurulan yapılarda.
Otomatik yağmurlama sistemi kurulması zorunluluğu bulunmaktadır [1].
Yukarda belirtildiği üzere otomatik yağmurlama sistemleri gibi yangından korunma sistemlerin
nerelerde zorunlu olduğu konusu yangın yönetmelikleri tarafından belirlenir, ama sistemlerin nasıl
kurulacağı konusundaki ayrıntılar için ise konu ile ilgili standartlara başvurulmak zorundadır. Yakın
zamana kadar yangın ile ilgili gerek Avrupa gerekse Türk standartlarının yetersiz olması sebebi ile
Türkiye Yangın Yönetmeliğinin 2002 yılında yayınlanan ilk basımında detay verilmeye çalışılmıştır.
Aslında, bu detayları yönetmeliklerde vermek çok uygun değildir. Takdir edersiniz ki, yönetmeliklerde
verilebilecek bu detaylar, yağmurlama sisteminin tam olarak tasarımını yapmaya yetecek bilgiler
içeremez. Bu yüzden, 2002 yılından önce ve 2002 yılından günümüze kadarki süreçte da tasarım için
çeşitli yurt dışı kaynaklı dokümana başvurulmaktaydı. Bu amaçla en fazla başvurulan kaynak ise
NFPA 13 dür.
Otomatik yağmurlama sistem tasarımı için yayınlanan Avrupa kodu EN 12845, ülkemizde de tercüme
edilerek TS EN 12845 olarak yayınlanmıştır. Avrupa yağmurlama sistem kodunun yayınlanmasını
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müteakip Türkiye Yangın Yönetmeliği de değiştirilerek yağmurlama sistemleri tasarımı için TS EN 12
845’e atıf yapmıştır. Yani, yönetmelik yağmurlama sistemlerinin tasarımı için TS EN 12845
standardına başvurulması gerektiğini belirtmektedir.
Bu standart hepimiz alışık olduğu NFPA 13 kodundan biraz farklıdır. Bu makalede sizlere bir taraftan
yağmurlama sistemleri tasarımı ile ilgili genel bilgiler verirken bir taraftan da TS EN 12845 standardına
göre yağmurlama sistemleri tasarım kriterlerini NFPA 13 ile karşılaştırmalı olarak aktarmaya
çalışacağım.

2. YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI
Yağmurlama sistem elemanlarından ilk olarak sistemin en önemli elemanı olan ve yangın üzerine su
dağıtımını sağlayan yağmurlama başlıklarına göz atalım. Bilinen ilk yağmurlama başlığı Henry
Parmelee tarafından 1874 yılında yapılmıştı, yine kapalı olarak niteleyebileceğimiz ilk başlık ise
Frederic Grinnel tarafından 1881 yılında bulunmuştur.

(a) Henry Parmelee, 1874

(b) Frederic Grinnel, 1881

Şekil 2. İlk yağmurlama başlıkları
Yangını söndürmek veya kontrol altına almak için suyu özel bir yöntemle yanan bölge üzerine
boşaltan yağmurlama başlıkları dört ana elemandan oluşur; nozul, ısıya duyarlı eleman, suyu sprey
olarak dağıtan deflektör ve bunları bir arada tutan yağmurlama başlığı gövdesidir. Yağmurlama başlığı
çalışma mekanizması, yangın sonucu açığa çıkan ısı ortam sıcaklığını belirli bir değere getirdiğinde
ısıya duyarlı eleman aktive olarak açılan nozuldan su akışının sağlanmasına dayanır.

Şekil 3. Yağmurlama Başlığı Çalışma Mekanizması
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3. YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI SICAKLIK KARAKTERSİTİKLERİ
Yağmurlama başlıkları monte edilecekleri ortam sıcaklıkları dikkate alınarak değişik sıcaklıklrda aktive
olacak şekilde tasarlanır ve üretilirler. Tablo 1 de ortam sıcaklıkları, bu ortamlarda kullanılabilecek
sprinkler başlıkları sıcaklıkları, sıcaklık sınıfları ve renk kodları verilmiştir.
Tablo 1. NFPA 13 e Göre Sıcaklık Oranları, Sınıflandırma, Renk Kodları [2]
En Yüksek
Tavan Sıcaklığı
(°C)

Sprinkler

Sıcaklık Sınıfı

Renk Kodu

Cam Tüp Renkleri

Başlık Sıcaklığı (°C)

38
66
107
149
191

57-77
79- 107
121-149
163-191
204 - 246

Sıradan
Orta
Yüksek
Aşırı Yüksek
Çok
Aşırı

Renksizyada
Beyaz
Mavi
Kırmızı
Yeşil

Portakalyada
Sarı yada Yeşil
Mavi
Mor
Siyah

246
329

260 - 302
343

Ultra Yüksek
Ultra Yüksek

Portakal
Portakal

Siyah
Siyah

Aşağıda Tablo 2 de ise TS EN 12259–1 e göre yağmurlama başlıkları sıcaklık sınıfları yer almaktadır.
Tablo 2. TS EN 12259–1 e Göre Yağmurlama Başlıkları Sıcaklık Sınıflandırması [3]
Cam Tüp (°C)

57
68
79
93
141
182
204/260

Renk Kodu

Turuncu
Kırmızı
Sarı
Yeşil
Mavi
Açık mor
Siyah

Eriyebilir Bağ. (°C)

68/74
93/100
141
182
227

Renk Kodu

Renksiz
Beyaz
Mavi
Sarı
Kırmızı

Genel olarak insanlar tarafından kullanılan mekanlarda sıcaklı sınıfı sıradan olan başlıklar kullanılır.
Kazan dairesi veya jeneratör dairesi gibi mekanlarda ise sıcaklık sınıfı orta olan başlıklar tercih edilir.
Yalnız, sıradan başlıkların yerleştirileceği bölümlerde başlıklar ısıtıcılara yakın olmamalı, ışıklık
altlarında üzerlerine direkt güneş ışınımı gelmemeli, havalandırılmayan cam bölmeler içerisine
konulmamalı veya ticari fırınların yakınına yerleştirilmemelidir. Bu tür mekanlarda sıcaklık sınıfı daha
yüksek olan başlıklar kullanılmalıdır.

4. YAĞMURLAMA BAŞLIKLARININ ISIL DUYARLILIĞI
Isıl duyarlılık: Belirli test koşullarında belirlenmiş sıcaklığa erişilmesinden sonra yağmurlama başlığı
gövdesi içinde yer alan ısıl elemanın (lehim, kontakt veya cam tüp) tepki verme süresidir. Bu durum
tepki zaman indeksi ile (Response Time Index-RTI) ile belirlenir. RTI değeri 50 veya daha düşük olan
yağmurlama başlıkları hızlı tepkili (fast response), 80 veya daha yüksek olanlar ise standart tepkili
olarak adlandırılırlar.
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5. YAĞMURLAMA BAŞLIKLARININ SINIFLANDIRILMASI
Yağmurlama başlıklarından bazıları, dizayn ve performans karakteristiklerine göre aşağıdaki gibi
isimlendirilirler. [4]
1. Early Suppression Fast Response (ESFR) Yağmurlama Başlığı: Özel ve yüksek riskli yangın
alanlarında, yangını su ile bastırma yeteneği olan hızlı tepkili yağmurlama başlığıdır. Bu tip
yağmurlama başlıklarının diğer konvansiyonel ve standart yağmurlama başlıklarından farkı
konvansiyonel ve standart yağmurlama başlıklarının amacı yangını kontrol altında tutmak,
ESFR tip yağmurlama başlığının amacı ise yangını bastırmak (söndürmek) tır.
2. Genişletilmiş Koruma Alanlı (Extended Coverage) Yağmurlama Başlığı: Normal başlıklara
nazaran daha büyük alanları korumak için dizayn edilen yağmurlama başlıklarıdır.
3. Büyük Damlacıklı (Large Drop) Yağmurlama Başlığı: Yüksek riskli yangınlar için deflektör
özelliği ile büyük su damlacıkları oluşturan, yangını kontrol etmek için kullanılan başlık türüdür.
4. Konvansiyonel (Old style/Conventional) Yağmurlama Başlığı: Orifisinden geçen toplam su
debisinin %40 ile %60’nı aşağı doğru geri kalanını yukarı doğru püskürten bir deflektöre sahip
yağmurlama başlığıdır. Bu tip yağmurlama başlıkları yukarı dönük (upright) veya aşağı dönük
(pendent) olacak şekilde monte edilirler.
5. Konut Tipi (Residential) Yağmurlama Başlığı: Konut oda veya koridorlarında oluşabilecek
yangınları söndürebilme yeteneğine sahip ve bu tür uygulamalar için kullanılan hızlı tepkili bir
yağmurlama başlığı türüdür. Belirgin özellikleri suyu tavanı da ıslatacak şekilde dağıtmalarıdır.
Bu makalede, daha çok standart başlıkların tasarımdan bahsedilecek olup özel tip başlıkların
tasarımına değinilmeyecektir. Standart tip başlıklar montaj şekillerine göre isimlendirmesi ise
aşağıdaki gibidir. [4]
1. Gizli Tip (Concealed) Yağmurlama Başlığı: Bu tip yağmurlama başlığının deflektörü dekoratif
bir kapak ile gizlenmektedir. Genel olarak asma tavan uygulaması yapılan mahallerde
kullanılır. Ergiyen metalli ısıl elemana sahip kapak düştükten sonra, deflektör aşağı düşerek
başlık faaliyete geçer.
2. Aşağı dönük (Sarkık) (Pendent) Yağmurlama Başlığı: Su akışının deflektör üzerinden aşağıya
doğru püskürtüldüğü yağmurlama başlığıdır.
3. Yukarı dönük (Upright) Yağmurlama Başlığı: Su akışının yukarı doğru yapıldığı ve deflektör
sayesinde aşağı yönlendirildiği tip yağmurlama başlığıdır.
4. Gömme (Recessed) Yağmurlama Başlığı: Yağmurlama başlığı ısıl elemanı ve deflektörü
dışındaki parçalarının gizlendiği ve asma tavan uygulamaları için dekoratif görünüm
sağlayabilen yağmurlama başlığı tipidir. Bu yağmurlama başlığı kafası ve gömme tip montaj
yuvası olmak üzere iki parçadan oluşur.
5. Duvar Tip (Sidewall) Yağmurlama Başlığı: Duvara monte edilen ve püskürtülen su miktarının
çok az bölümünün duvar yanında, çok büyük bölümünün monte edildiği duvardan uzağa
atacak şekilde dizayn edilen, özel deflektöre sahip tip yağmurlama başlığıdır. Bu tip başlıklar
boruların geçmesi için asma tavan olmayan otel yatak odaları, lobiler, yemek odaları için
idealdir.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 4. (a) Yukarı dönük, (b) Aşağı Dönük, (c) Duvar tipi, (d) Gizli tip yağmurlama başlıkları [4]
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Şekil 5. Standart Yukarı Dönük ve Aşağı Dönük Yağmurlama Başlığı Su Dağıtımı

Şekil 6. Standart Duvar Tipi Yağmurlama Başlığı Su Dağıtımı

5. YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ TASARIMI
5.1. Sistem Tasarımı İhtiyaçları
Yağmurlama sistemlerinin tasarımına başlamadan önce aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır.
1. Tek bir yağmurlama zonu olarak korunabilecek en fazla kat alanı,
2. bir yağmurlama başlığı tarafından korunacak en fazla alan,
3. yağmurlama başlıkları arasındaki mesafeler,
4. yağmurlama başlıklarının duvardan olan mesafeleri,
5. düşey engeller ve yağmurlama başlıkları arasındaki mesafeler.
Yukarda sayılan hususların büyük bölümü sistemin kurulacağı binanın ya da mekanın tehlike sınıfı ile
ilgilidir. Dolayısıyla tasarıma başlamadan önce bina tehlike sınıfının belirlenmesi gerekir. Binalar
düşük, orta veya yüksek tehlike olarak sınıflandırılır. [5]
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5.2. Sistem Tehlike Sınıfları
Tehlike sınıflamasında NFPA 13 de belirtilen sınıflama TS EN 12845 de belirtilen sınıflandırmadan
farklılık göstermektedir. Her iki yangın standardındaki tehlike sınıflama kategorileri farklı olmakla
birlikte ofis, hastane otel vb gibi binalarda söndürme su debileri birbirlerine çok yakındır. Fakat sinema
salonları ve tiyatro gibi çok sayıda insanın bulunduğu mekanların yağmurlama sistemleri söndürme
suyu ihtiyaçları ciddi farklılık göstermektedir. Tablo 3 de bazı binaların NFPA 13 ve TS EN 12845 e
göre tehlike sınıflandırılması gösterilmiştir.
Tablo 3. NFPA 13 ve TS EN 12845’e Göre Tehlike Sınıflaması

Bina Kullanım
Amacı

Tehlike Sınıfı
NFPA 13
DT
DT
DT

TS EN 12845

Konut
Hastane
Okul
Okul Belli Alan
Kütüphane
DT
Otel
DT
Ofis
DT
Ofis Belli Alan
Müze
DT
Restoran Oturma
DT
Sinema
DT
Tiyatro, Oditoryum
DT
AVM
DT, OT , YT
Otopark
OT #1
Çamaşırhane
OT #1
Restoran Mutfak
OT #1
Otomobil
OT #2
Tamirhane
Matbaa, yayınevi
OT#2
Uçak Hangarı
YT#1
Boyahane
YT#1
Solvent Temizleme
YT#2
Not: DT:Düşük tehlike, OT:Orta tehlike, YT:Yüksek tehlike

OT#1
OT#1
OT#1
OT#1
OT#1
OT#2
OT#1
OT#3
OT#3
OT#3
OT#2
OT#2
OT#2

Her iki kodda belirtilen sınıflar dikkate alınarak söndürme için gerekli su ihtiyaçları ise aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
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Tablo 4. Tehlike Sınıfları İçin NFPA 13 ve TS EN 12845’e Göre Yaklaşık Su İhtiyaçları
Tehlike

NFPA 13
DD
(lt/dak/m2)

OA
(m2)

Tehlike
Toplam
(lt/dak)

TS EN 12845
DD
(lt/dak/m2)

OA
(m2)

Toplam
(lt/dak)

DT

2,25

84

189

DT

4,1

139

570

OT 1

5,0

72

360

OT 1

6,1

139

848

OT 2

5,0

144

720

OT 2

8,1

139

1126

OT 3

5,0

216

1080

OT 4

5,0

360

1800

YT 1

12,2

232

2830

YT 1

Tablo 4 den de açıkça görüleceği üzere NFPA 13 düşük tehlike sınıfı, TES 12845 orta tehlike #1’ e,
OT#1, OT#2 ye ve OT#2 ise OT#3 e karşılık gelmektedir. Hatta NFPA 13 deki isimlendirmede tehlike
sınıfı TS EN 12 845 den isim olarak daha küçük sınıfı ifade etmesine rağmen debi değeri olarak TS
EN 12845 deki karşılığı olan bir üst gruptaki tehlike sınıfının gerektirdiği su ihtiyacından daha fazla su
ihtiyacını ortaya koymaktadır. Aslında, tablonun ortaya koyduğu bu durum özellikle TS EN 12845
OT#1 grup için sprinkler başlık yerleşimi yani bir sprinkler başlığının koruyacağı en fazla alan
kriterinde çelişki yaratmaktadır. Bu yüzdendir ki BYKHY-2009’ da OT#1 için yağmurlama başlık
yerleşiminde istisnai olarak yağmurlama başlığı başına koruma alanının 21 m2 olacağı belirtilmektedir.
Bu durumda dikkat edilmesi gereken husus tasarım debisi değeri olarak 5 lt/dak/m2 değerinin
sağlanmasında sprinkler başlığında akış halindeki minimum basıncın 1 bar yerine yaklaşık 1.3 bar
seçilmesi gerekliliğidir.
İki yağmurlama sistemi kodu arasında tasarım debisi olarak en büyük fark sinema , tiyatro , oditoryum
gibi çok sayıda insanın bulunduğu toplanma amaçlı binalardır. TS EN 12845 de OH#4 olarak
sınıflanan bu mekanların NFPA 13 de bir karşılığı yoktur. Neredeyse NFPA 13 tüksek tehlike sınıfına
yaklaşmaktadır. Her ne kadar NFPA 13 de sinema ve tiyatro salonları, oditoryum için tehlike sınıfı
düşük tehlike olarak belirtilse de özellikle balo salonu, kongre salonları ve büyük gösteri salonları için
alışıla gelen uygulama mekanın tehlike sınıfı olarak OH#1 in seçilmesidir.
5.3. Yağmurlama Sistem Zonu Koruma Alanı Sınırlaması
Bir yağmurlama sistemi zonunun (bir yağmurlama riserının) koruyabileceği herhangi bir kattaki en
fazla alan tehlike sınıflarına bağlı olarak Tablo 5 de belirtildiği şekilde olmalıdır. Korunacak alanın
Tablo 5 de belirtilen değerleri geçmesi durumunda ayrı bir riser ile beslenen ikinci bir bağımsız
yağmurlama sistemi zonu oluşturulmalıdır. Kattaki alan aşağıdaki tabloda belirtilen değerleri aşmamak
üzere kat girişinde kesme vanası, akış anahtarı, test drenaj vanası gibi ekipmanları kullanarak aynı
riser borusuna çok sayıda kat bağlanabilmekte, sistem için belirtilen çalışma basınç aralığında
kalındığı sürece kat sayısı sınırlaması bulunmamaktadır.
Tablo 5. NFPA 13’ e Göre Kontrol Vanası Başına Korunabilecek En Fazla Alanlar. [2]
Tehlike Sınıfı
Düşük
Orta
Yüksek
Boru tablosu
Hidrolik hesap

Her Bir Katın Alanı
4831 m2
4831 m2
2323 m2
3716 m2
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TS EN 12845 de ise kurgu temel olarak yağmurlama sistem zonuna hizmet veren kontrol vanasının
sadece tek bir kata hizmet vereceği şeklinde olup bu durumda kontrol vanasının hizmet vereceği alan
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 6. TS EN 12845’ e Göre Bir Adet Kontrol Vanası Tarafından Korunabilecek En Fazla Alan. [6]
Tehlike Sınıfı

Bir adet ıslak alarm vanası ile
korunabilecek en fazla alan
10000 m2
12000 m2
9000 m2

Düşük Tehlike
Orta Tehlike
Yüksek Tehlike

Fakat, TS EN 12 845 Ek D’ de NFPA 13 dekine benzer çok sayıda katın aynı kontrol vanasına
bağlanabileceği bir düzenlemeye izin verilmektedir. Bunun için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi
gerekmektedir.
1. Bir ıslak alarm vanasına bağlı, bir kattaki yağmurlama başlık sayısı en fazla 1000 adet olabilir.
2. Zonlama için tehlike sınıfı en fazla OT #3 olabilir.
3. Bir ıslak alarm vanasına bağlı yağmurlama başlık sayısı en fazla 10000 adet olabilir.
5.4. Yağmurlama Başlıkları Koruma Alanları ve Yerleşim Esasları
Yağmurlama başlıkları koruma alanları tehlike sınıfı dikkate alınarak NFPA13’e göre Tablo 7 ve TS EN
12845 e göre <tablo 8 de verilmiştir.
Tablo 7. Yağmurlama Başlığı Koruma Alanı, NFPA 13 [7]

Yapı
Engelsiz yapı
Engelli yapı
Yanıcı Olmayan
Yanıcı

Tehlike Sınıfı
Düşük
18-21 m2

Orta
12 m2

Yüksek
8-12 m2

18-21 m2
12-21 m2

12 m2
12 m2

8-12 m2
8-12 m2

Tablo 8. Yağmurlama Başlığı Koruma Alanı, TS EN 12845 [6]
Yağmurlama başlığı

Tehlike Sınıfı
Düşük Tehlike
2

Yukarı ve aşağı dönük

21 m

Duvar tipi

17 m2

Orta Tehlike
2

Yüksek Tehlike

12 m

9 m2

9 m2

-

5.5. Yağmurlama Başlık Yerleşimi
Yağmurlama Başlığı Koruma alanının belirlenmesi, iki yağmurlama başlığı arasındaki mesafe Yatayda
S, düşeyde L olmak üzere başlık koruma alanı As=S X L bağıntısı ile bulunur.
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Şekil 7. Yağmurlama Başlığı Koruma Alanı Hesabı [5]
Bu hesabı yaparken duvar kenarındaki başlıkların yerleşimi önem arz eder. Duvar kenarında ilk
yerleştirilecek olan başlıkların duvardan olan mesafelerine dikkat edilmelidir. Şekil 8 bu düzenlemeyi
açıklamaktadır.

Eğer Ax2>B, S=Ax2
Eğer B>Ax2, S=B
Eğer Cx2>D, L=Cx2
Eğer D>Cx2, L=D
Yağmurlama Başlığı Koruma Alanı= S x L

Şekil 8. Yağmurlama Başlığı Koruma Alanı Hesabı [8]
5.6. Yağmurlama Başlıkları Arasındaki Mesafeler
5.6.1 Yağmurlama Başlıkları Arasındaki En Fazla Mesafe
Bu mesafe yağmurlama başlığının tipine ve başlığın monte edileceği tehlike sınıfına göre farklılık
göstermektedir. Standart yukarı veya aşağı dönük başlıklar için yerleşim NFPA 13 ve TS 12 845 de
aşağıdaki tablolara göre yapılmalıdır.
Tablo 9. Yağmurlama Başlıkları Arası Mesafeler
Tehlike
Sınıfı
DT
OT
YT

Yağmurlama Başlıkları Arasındaki En Fazla
Mesafe
NFPA 13
TS EN 12845
4.60 m
4.60 m
4.60 m
4.00 m
3.70 m
3.70 m

Tablo 9 dan görüleceği gibi NFPA 13 de koruma alanları farkına rağmen, DT ve OT gruplarında aynı
mesafelerin kullanılmasına izin vermektedir. TS EN 12845 e göre her bir tehlike sınıfında aynı tür
başlık için izin verilen mesafeler farklılık göstermektedir.
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5.6.2 Yağmurlama Başlıkları Arasındaki En Az Mesafe
Bu kriterin konulma sebebi bir sprinkler başlığından akan suyun diğer sprinkler başlığını ıslatarak
devreye girmesini engellemesi veya geciktirmesine mani olmak içindir. Bu değer NFPA de 1.8 m , TS
EN 12845 de 2.00 m olarak verilmektedir.
5.6.3 Yağmurlama Başlıklarının Duvardan En Fazla Mesafesi
Bu değer iki yağmurlama başlığı arasındaki mesafenin yarısından daha fazla olmamalıdır. Standart tip
başlıklar için mesfeler Tablo 10 da verilmiştir.
Tablo 10. Yağmurlama Başlıklarının Duvardan En Fazla Mesafesi
Tehlike
Sınıfı

Yağmurlama Başlıklarının Duvardan En Fazla
Mesafesi
NFPA 13
TS EN 12845

DT

2.30 m

2.30 m

OT

2.30 m

2.00 m

YT

1.85 m

1.85 m

5.6.4 Yağmurlama Başlıklarının Duvardan En Az Mesafesi
Yağmurlama başlıkları yangın kodlarında belirtilen mesafelerden daha az olması durumunda
yağmurlama başlıklarından akan su dağılımında bozulmalar meydan gelmekte ve gerekli korumayı
yapamamaktadır. Her iki kodda da bu değerle birbirinin aynısı olup yağmurlama başlığı duvardan en
az 10.2 cm mesafede yerleştirilmelidir.
5.6.5 Yağmurlama Başlık Deflektörünün Tavandan Mesafesi
Yağmurlama başlıklarının yangına çabuk tepki verebilmesi için yanın sonucu açığa çıkan sıcak
gazların yükselerek birikmeye başlayacağı tavandan çok aşağıda olması istenmez. Yine başlıkların
tavana çok yakın olması yağmurlama başlıklarından akan suyun istenilen dağıtımı yapmasını engeller.
Bu mesafeler kullanılan yağmurlama başlık tipine ve tavan konstrüksiyon yapısı ve malzemesine göre
farklılık göstermektedir. Aşağıda standart yukarı ve aşağı dönük başlıklar ile duvartipi başlıklar için bu
değerler verilmiştir.
Tablo 11. Yağmurlama Başlık Deflektörünün Tavandan Mesafesi

En az
En Fazla

Yağmurlama Başlık Deflektörünün Tavandan
Mesafesi
NFPA 13
TS EN 12845
2.54 cm
7.50 cm
30.50 m
45.00 cm

Şunu vurgulamak gerekir ki engelli tavan yapıları söz konusu olduğunda NFPA 13 de yağmurlama
başlıklarını tavandan 56 cm aşağı çekmek imkanı bulunmaktadır.
Yağmurlama başlıkları deflektörü tavan eğimine paralel olacak şekilde yerleştirilmelidir ki eğimli tavan
başlıktan akan suya engel teşkil etmesin.
5.7. Yağmurlama Başlıklarından Akan Suya Engeller
Yağmurlama başlıklarından akan suya engel teşkil edecek elemanlar başlığa 45,7 cm mesafedeki
boru demeti, kanal, kablo tavası gibi sürekli devam eden tesisat ile kiriş, aydınlatma armatürü ve kolon
gibi kısmi engeller olabilir. Bu tür engeller yağmurlama başlığınından akan suyu gerekli su dağılım
formunun oluşmasını engeller. Bu yüzden yağmurlama başlıkları bu tür engellere belirli mesfelerde
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konumlandırılmalıdır. Fakat bazı uygulamalarda sürekli engeller (kanal, boru demeti gibi) sprinkler
başlığının 45.7 cm altında olsalar bile engel teşkil etmeye devam edecktir. Bu durum bu tür engellerin
boyutları ile ilgili olup bu durumda genişiliği izin verilen verilen boyutların üstünde olan sürekli
engellerin alt kısımlarına da yağmurlama başlığı yerleştirilmelidir.

Şekil 9. Yağmurlama Başlığından Akan Suyun Dağılımı [2]
Engellere dikaat edilmesinin gerekliliği Şekil 9 da gösterilen su dağılım formunun bozulmasına mani
olarak suyu yanan malzeme üzerine etkin bir biçimde gönderilmesini sağlamaktır.
Eğer yapıda aralarındaki mesafelerin birbirlerine yakın olduğu kirişlerin bulunduğu yannıcı bir tavan
yapısında varsa bu durum yağmurlama başlıklarının su akış dağılımını bozacağı için gibi ilave
yağmurlama başlık yerleşimlerine ihtiyaç duyulacaktır.
Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki ister sürekli ister kısmi olsun sprinkler başlığına 45.7 cm den
daha yakın olan bu tür engeller su akış şablonunun tam olarak oluşumunu engelleyecektir. Yine, her
ne olursa olsun nfpa 13 ‘e göre genişliği 1.2 m den daha fazla olan kanal, kablo tavası, platform gibi
elemanların altına da yağmurlama başlık yerleşimi yapılmalıdır. Bu genişlik değeri TS EN 12845 de
enegel teşkil edecek eleman mekanın orta kısmında ise 1m, duvar kenarında ise 0.8 m olarak
verilmektedir.
Yağmurlama başlık yerleşiminde engellerin su akış şablonunu bozmaması için aşağıdaki tabloda
verilen mesafeler sağlanmalıdır.
Tablo 12. Yağmurlama Başlıklarının Engellere Göre Konumu [2]

(A)
cm
30,48 den az
30,48 – 45,72
45,72 – 60,96
60,96 - 76,20
76,20 - 91,44
91,44 - 106,68
106,68 - 121,92
121,92 - 137,16
137,16 - 152,40
152,40 ve üzeri

(B) max
cm
0
6,35
8,89
13,97
19,05
24,13
30,48
35,56
41,91
45,72
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Eğer binada kolon gibi düşey engeller varsa bu engellerin genişlikleri 1.2 m yi geçmiyorsa yağmurlama
başlıklarının engelin her iki tarafına yerleştirilmesi yeterlidir bu durumda engelden mesafe sadece
yağmurlama başlıkları arası izin verilen mesafenin yarısından fazla olmayacaktır. Mesafe ölçümü
engellin orta noktasından alınarak yapılmalıdır.
Duvara bitişik yerleştirilen ve genişliği 80 cm den daha fazla olmayan engeller için sprinkler
yerleşiminde aşağıdaki şekil kullanılabilir.

Şekil 10. Duvar Kenarındaki Engel ile Yağmurlama Başlığı İlişkisi [2]
Genel kural olarak aksi belirtilmedikçe yağmurlama başlığı engelin en büyük boyutunun üç katından
daha uzağa yerleştirilmeldir. İhtiyaç duyulan en fazla uzaklık ise 61 cm dir. Üç kat kuralı olarak
adlandırılan bu kural kolon, aydınlatma armatürü gibi süreksiz ve su akıtıldığında hiç bir tarafı kuru
kalmayacak, nispeten küçük boyutlu engeller içindir. Kiriş gibi süreklilliliği olan engeller için bu kural
etkili olmaz çünkü, su engelin üstünden ve altından suyu dağıtamaz

Şekil 10. Yağmurlama Başlığının Engelden Olan En Az Mesafesi [2]
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3” veya daha büyük çaplı borular gölgeleme yapması sebebi ile yukari dönük başlıklar bu boruların
üzerine sıkılamaz. Başlıklar ya riser nipple kulanılarak yada borudan kaçırılarak monte edilmelidir.
Yağmurlama başlıkları ile depolanan malzeme arasında en az 45 cm mesafe bırakılmalıdırki su
dağılımım istenen formda oluşabilsin.

Şekil 11. Yağmurlama Başlığı ile Depolana Malzeme Arası En Az Mesafe [8]
5.8. Operasyon Alanı ve Yağmurlama başlıklarından birim alana akması gereken su debisi
İstatistikler yangının erken safhalarında, yağmurlama başlıklarının sadece çok küçük bir bölümüne
ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Böylece, yangın kodları normal olarak, aynı anda akış talebi için
sadece küçük bir alanın hesaplanmasını gerektirir. Bu alan “yağmurlama sistemi operasyon alanı”
veya daha basit ifade ile “tasarım alanı” olarak adlandırılır. Hesaplama için seçilen alan su
kaynağından hidrolik olarak en uzak (en kritik) nokta olmalıdır. Operasyon alanı, kodların açıkladığı
2
2
tehlike sınıflarına bağlı olarak NFPA 13 de en az 139 m ve en fazla 465m olmak üzere bu aralıkta
2
değişir. Kodlar ayrıca birim alan için en az su akış miktarını ((l/dak)/m ) da belirtir. Yağmurlama sistemi
için gerekli olan en az su miktarı (kaynağı) binanın gerçek büyüklüğünden bağımsız olarak belirlenir.
Örneğin, 5000 m2 ve 75000 m2 lik ofis binaları için su ihtiyacı, sadece yağmurlama sistemleri
düşünüldüğünde aynı olabilir. Bunun sebebi, bir yangının, eğer kasten birden çok mekanda
başlatılmamışsa, sadece bir alanda başlayabileceğinin beklenmesidir. Şekil 12 seçilen operasyon
alanı için kullanılması öngörülen tasarım debi değerlerini göstermektedir.

Şekil 12. Birim Alana Akıtılan Su Debisi/Alan Grafiği [8]
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Eğer hızlı tepkili yağmurlama başlıkları kullanılıyorsa, sistem ıslak borulu yağmurlama sistemi ve
tehlike sınıfı düşük veya orta tehlike sınıfı ise, tavan yüksekliği 6.1 m den daha fazla değilse ve 3 m2
den daha büyük korunmayan tavan cepleri yoksa aşağıdaki grafiğe göre birim alan akıtılan su
debisinde değişiklik yapılmaksızın operasyon alanında azatma yapılabilir. Operasyon alanındaki
yağmurlama başlık sayısı hiç bir zaman 5 adetten daha az olmamalıdır.

Şekil 13. Hızlı Tepkili Yağmurlama Başlığı İçin Operasyon Alanın Azaltılması [8]
Hızlı tepkili sprinkler başlığı kullaımında operasyon alanında azaltma yapılabilirken, kuru boru
yağmurlama sistemi veya çift kilitlemeli yağmurlama sistem tasarımında opersyon alanı, birim alana
akıtılan tasarım debi değerinde değişiklik yapılmaksızın %30 oranında arttırılmalıdır.
TS EN 12845 e göre yapılacak olab yağmurlama sistem tasarımındaki operasyon alanları NFPA 13
den farklılık göstermektedir. TS EN 12845 de birim alana akıtılan tasarım debi değeri orta tehlike sınıfı
için sabit tutulurken operasyon alanları mekanın tehlike sınıfına göre değişkenlik göstermekte, yüksek
tehlikeli mekanlarda ise tasarım debi değeri değiştirlmekte buna karşılık operasyon alanı sabit
tutulmaktadır. Tablo 13 TS EN 12845 e göre tasarım debisi ve opresyon alanları değerlerini
göstermekteidr.
Tablo 13. DT, OT ve YT İmalat İçin Tasarım Kriterleri -TS EN 12845 [6]
Tehlike Sınıfı

Operasyon Alanı (m2)
Islak veya ön Kuru veya Alternatif
uyarılı
84
Müsaade edilmez
(Orta tehlike 1 alınır)
72
90
144
180
216
270
360
Müsaade edilmez
(Yüksek tehlike 1 alınır)
260
325
260
325
260
325

Düşük tehlike

Tasarım
Debisi
(mm/dk)
2.25

Orta tehlike 1
Orta tehlike 2
Orta tehlike 3
Orta tehlike 4

5.0
5.0
5.0
5.0

Yüksek tehlike İmalat 1
Yüksek tehlike İmalat 2
Yüksek tehlike İmalat 3

7.7
10.0
12.5

Yüksek tehlike İmalat 4

Bu standardın kapsamı dışındadır. Özel hesaplama gerektirir.
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SONUÇ
Yağmurlama sistemlerinin nerelerde zorunlu olduğu bilgisi için Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmeliğe bakmak gerekmektedir. Fakat, yağmurlama sistemi tasarımı için BYKHY yeterli
değildir, bu amaçla yönetmeliğin referans gösterdiği TS EN 12845 veya NFPA 13 koduna
başvurulmalıdır. Yağmurlama sistemi tasarımı için öncelikle ihtiyaçlar belirlenmeli ve bu ihtiyaçlar için
uygun olan yağmurlama başlıkları ve sisteme karar verilmelidir. Seçilen sistem ve başlıklar için
standart veya kodlar tarafından verilen sınırlayıcı kriterler çok iyi incelenmelidir. Pojeler hazırlanırken
yağmurlama başlık yerleşimi sadece kat planları dikkate alınarak yerleştirilmemeli, aynı zamanda
mekan içindeki boru, kanal, kablo tavası, aydınlatma armatürü gibi tesisat ile koordinasyonu yapılmalı
ve bu tür tesisatlar ile kiriş ve kolon gibi yapı elmanlarının teşkil edeceği engellerin su dağılımını
etkilemeyecek çözümleri kesit veya detay çizim olarak hazırlanan projeler içerisinde yer almalıdır.
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YANGIN POMPALARININ GÜVENİRLİK ESASLI SEÇİMİ
Haluk KARADOĞAN

ÖZET
Bu bildiride sulu yangın söndürme sisteminin yapılabilirliği ile güvenirliği kavramı tartışılmaya
açılmıştır.
Yangın söndürme gruplarının güvenirliklerinin kabul deneyleri, bilinçli bakım ve periyodik testlerle
artırılabileceği hatırlatılmaya çalışılmıştır.
Ayrıca çok katlı bir binanın sulu yangın söndürme sistemi için yapılmış olan üç farklı tasarım
Yapılabilirlik ve güvenirlik yönünden kabaca karşılaştırılmıştır. .
Anahtar Kelimeler: Yangın, Pompa, Güvenirlik, Yapılabilirlik

ABSTRACT
In this study, the reliability and feasibility concepts of water-based fire protection systems was
discussed. This evaluation was done depending on recent fire fighting standarts and codes .
Acceptance tests, proper maintanance and periodic tests according to NFPA satandards increase the
reiability of fire protection groups.
Three different design of fire protection group for a highrise building were compared respect to
feasibility and reliability approach.
Key Words: Fire, Pump selection, Reliability, Feasibility

1. GİRİŞ
Sulu yangın söndürme pompaları denilince NFPA 20, pompaları, panoları, boruları ve hidromekanik
elemanları, çalışma modlarını ayrıntıları ile tanımlamaktadır(7).
UL 448 yangın pompalarını ve panolarını, FM 311 Yangın pompalarını belirlemektedir.(3)
NFPA 25 (9) ise yangın söndürme sistemlerinin işletme ve bakımını, testlerinin nasıl yapılacağını
anlatmaktadır.
EN 12845 ve NFPA 13 esas olarak yağmurlama sistemlerinin tasarımını tüm ayrıntılarını vermektedir.
(8).
Sulu yangın söndürme sistemlerinde tasarım felsefesi esas olarak ekonomiklik/yapılabilirlik ‘den çok
güvenirlik üzerine kurulmalıdır.(2 ve 3).
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Nedir bu yangın pompa sisteminin “güvenirlik” kavramı?
Tüm elemanları UL / FM onaylı bir yangın pompa grubu daha az güvenilir olamaz mı?
Önceleri UL / FM onayları tek tek elemanlar için verilirken, sistem için onay verilmesi zorunluluğu
nereden çıkmıştır?(7)

2. MEKANİK YANGIN SÖNDÜRME TESİSATLARI
Mekanik yangın söndürme sistemleri göz önüne alındığında aşağıdaki başlıklar üzerine tasarımdan
önce düşünmek gerekmektedir(2,3).















Binalarda basınç zonlaması, Farklı zonlamaların karşılaştırılması
Söndürme sistemlerinin istenen basınç aralıkları
Pompa elemanlarının tek tek risk analizi, Pompalı sistemlerdeki elemanların güvenirliği
Bakım ve onarımın basitliği, deprem, sel, hortum vb afet riski
Eğitilmemiş/deneyimsiz eleman kullanım riski
Geçerli standart ve esasların karşılaştırmaları
Yerli pompaların kuvvetli yönleri
Hidromekanik elemanların ömrü
PRV diyaframları /aşınma bileziği / kontaktör kontrolu
Kontrol elemanlarının kontrolu
Pompa+vana+pano + basınç şalteri vb risk zinciri
% 50 yedekleme
Büyük depo seçimi, Yüksek basınç sınıfı seçimi
Makina tasarım güvenliği, makina işletim güvenliği

3.GÜVENİRLİK
Güvenirlik için değişik tanımlamalar yapılabilmektedir. Bunlar dan bazıları ve bazı özellikleri aşağıda
verilmektedir:








“Güvenirlik aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır.”(4)
“Güvenirlik aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların
alınmasıdır.”(4)
“Güvenirlik farklı değerlendiricilerin aynı kişi/ şeylerle ilgili olarak benzer puanları
vermeleridir.”(4)
Güvenirlikte gözlemci hatası güvenirliği tehdit eden bir unsurdur.
Gözlemcinin ön yargısı gözlemin farklı şekilde yorumlanmasına yol açar.
Soru / ölçme sayısı artırılarak değerlendirmenin güvenirliği arttırılabilir.
Çeşitli güvenirlik analizi hesaplama yöntemleri vardır.
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Şekil 1. Gauss Dağılımı ve Ortalama Değer ile Standart Sapma Tanımları
N

N

Ortalama:

x

 xi
i 1

Standart sapma:

N



x  x 
i 1

2

i

N 1

Güvenirlik tanımlanırken istatistik bilimi kullanılmaktadır.
En çok kullanılan Gauss dağılımı +/- 2 sigma aralığında % 96 olasılıkla güvenirliği tanımlamaktadır.
Yani en kaliteli üretimde bile (6 sigma uygulansa bile) % 100 olasılıkla güvenirlik olamaz,
tanımlanamaz!
Pompalar basit makinalardır. Bu nedenle güvenirliği yüksektir. Ortalama bir pompada yaklaşık olarak
30 mertebelerinde risk elemanı bulunmaktadır. Ancak pompa grubu veya yangından söndürme sistemi
denildiğinde risk elemanı sayısı oldukça artar .
Tek başına pompanın değil pompa grubunun ve hatta yangın söndürme sisteminin güvenirliği ele
alınmalıdır.
Yangın söndürme gruplarında güvenirlik kabul deneyleri ile ve periyodik testlerle kontrol altına
alınabilir ve arttırılabilir.
Ayrıca bilinçli yapılacak periyodik bakımlar güvenirliği arttıracaktır.
Yatay bölünebilir pompalar güvenirlik açısından en güvenilir pompalardır. Dönme sayıları düşük,
emme yeteneği yüksek, titreşimi az, verimi yüksek, 20–40 yıl ömürlü olmaları nedeniyle en çok tutulan
pompalardır.
Türkiye Yangından Korunma yönetmeliği (2009) “... sistemde kullanılacak bütün ekipmanın sertifikalı
olması şarttır...” denilmektedir. Ancak bu şart sistemin güvenirliği için yeter bir şart değildir.
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4.YANGIN POMPASI SEÇİMİ
Yağmurlama başlığı, hidrant ve yangın pompaları için uygun boyutu ve düzenlemeyi bulmak çok
önemlidir. Bunun için yapılması gereken uygun kod ve standardı bulmak, sigorta için istenenleri
listelemektir. Türkiye için bunlardan birincisi mümkün ve kolay iken ikincisi yani sigortacının talepleri
belirsiz ve subjektif olarak görülmektedir. Sigortacıların, altyapıları nedeniyle, risk analizi çalışmalarını
yine mühendislerden istemeleri gerekmektedir. Bu nedenle güvenirlik kavramı teknik bir ortamda
tartışmaya açılmıştır.
Bina sahiplerinin sigortacıları, en az sigorta primi hesaplayabilmek için, mühendislerce önerilen
çözümleri gözden geçirmek isteyebilirler.
Getirilecek öneriler bina sahibine genellikle zaman ve para kaybettireceğinden karar bir yatırım kararı
olacaktır. Fizibilite yapılması gerektirebilir.
Yangın pompaları hidrolik olarak en kötü duruma göre seçilmelidir. Tüm binanın yağmurlama başlıkları
ile korunduğu binalarda 2 veya 3 hidrantın açılmasına göre pompa kapasiteleri belirlenebileceği gibi,
bazı kodlar 2–3 hidrant + 2–3 yağmurlama başlığı toplam debisinin yarısı kadar kapasitede(debide )
pompa seçimini öneririler.
Pompa basma yüksekliği ise en kritik noktada gereken basıncı sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Yangın söndürme sisteminin su ihtiyacı binada bulunan her bir alan için tehlike sınıfına göre belirlenir.
Pompalar tüm binanın tehlike sınıfına göre NFPA 13 den belirlenen su ihtiyacının % 100 debide ve %
100 ü basınçta olacak şekilde seçilirler. Ancak iki pompa varsa yedekleme % 50 oranında yapılabilir.
Pompaların sahip olması gereken özellikler NFPA 20 de ayrıntılı olarak verilmiştir.
NFPA 20 pompaların anma debilerini 25,50,100,150,200,250,300,400,450,500,750,1000,1250,1500,
2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000 gpm olarak verirken, pompa basma yüksekliği konusunda her
hangi bir belirleme yapmamaktadır.
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği (2009)
“madde 91: ...yapılan hidrolik hesaplar neticesinde, gerekli olan su basınç ve debi değerleri,
şebekeden karşılanamıyor ise yapılarda ... pompa istasyonu ve su deposu oluşturulması gerekir”
“madde 93: ...sistemde bir pompa kullanılması halinde, aynı kapasitede yedek pompa olması gerekir.
Birden fazla pompa kullanılması halinde, toplam kapasitenin en az % 50 si yedeklenmek şartıyla,
yeterli sayıda yedek pompa kullanılır.”
”...otomatik hava boşaltma valfı ve sirkülasyon rahatlama valfi gibi yardımcı elemanların bulunması
gerekir.” demektedir.
Pompa seçim kriterleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:






Debi
Basma yüksekliği
Tasarımının, üretiminin ve işletiminin yeterliği
Pompa temelinin tasarımının yeterliği
Güvenirlik

( HI pompa grubunun beş misli ağırlığında bir pompa temeli istemektedir. Oysa pompacılar genelde
2.5 misli bir ağılıkta pompa temeli önermektedirler. Ayrıca gürültünün binaya iletilmemesi için pompa
temelleri binadan izole edilmelidir.)
NFPA 20 de tanımlanan yangın pompa tipleri ise:




Düşey hat pompası(inline)
Pozitif deplasmanlı pompa
Yatay bölünebilir pompa(tek ve çok kademe)(split case)
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Düşey bölünebili rpompa
Uçtan emmeli pompa (end suction)
Düşey türbin pompa

5.YANGIN POMPASI İŞLETME VE BAKIMI
NFPA 20 de kabul deneylerinin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.
NFPA 25 de ise bakım sıklıklarının çizelgesi ayrıntılı olarak verilmektedir. Buna çizelgede her hafta ,
her ay, her 3 ay, her yıl yapılması gereken kontroller bulunmaktadır.
Güvenirliğin ömür boyu korunabilmesi için kabul deneylerinde gösterilecek ciddiyet gösterilmeli,
işletme ve bakım sırasında yapılması gereken kontrollere önem verilmelidir.

6. BİR GÖKDELEN İÇİN YAPILANLAR
Türkiye’de her geçen gün sayıları artmakta olan gökdelenlerin yangın tesisatı konusunda standartlar
ve yönetmelikler çerçevesinde, seçilen bir gökdelen için üç ayrı tasarım yapılarak bir ön fizibilite ve
güvenirlik çalışması yapılmıştır. Çalışmada (A) 1 ana ve 2 ara depolu tasarım, (B) 4-depolu tasarım ve
(C) cazibeli tasarım maliyet ve güvenirlik bakımından karşılaştırılmıştır.(1)
Cazibeli Tasarımın Açıklanması (Şekil–2)
Binanın yüksekliği nedeniyle binada yangın için gerekli ihtiyacın bodrum katından sağlanması çözümü
yeterli olmamaktadır. Bu nedenle sistemin binanın yüksekliğinden ve yer çekiminden yararlanılarak
cazibeli sistem ile beslenmesi düşünülmüştür. Bu çözümde pompaların kullanımının minimuma
indirilmesi sayesinde daha güvenilir bir sistem elde edilmektedir. Bu sistemin bir avantajı da çalışma
prensibi basıncı kontrol eden kauçuk bir membrana dayanan ve güvenilirliği tartışılır olan PRV’lerin
kullanılmayışıdır.
Zonlama
Bu seçenekte cazibeli besleme kullanılacağı için depolar beslenecek zonlardan en az 40 metre
yukarıda olmalıdır. Bu sayede beslenecek zonun en üst kotunda en kritik eleman olan ve en yüksek
basınç ihtiyacına sahip olan yangın dolaplarında 4 bar basınç sağlanabilecektir. Zonlama basınç
değerlerinin yangın dolaplarında 4 bar ile 9 bar arasında kalmasını sağlayacak şekilde en fazla 50
metre yükseklikte olacak şekilde seçilmiştir. Kule katları bu sebeple 12 katlık 4 zona ayrılmıştır.
Alışveriş merkezi ve otopark katları 4 zona ayrılmıştır. Bunlardan düşük kotta olan iki zon, 29,50
kotunda bulunan depodan cazibeli akışla beslenecektir. Yüksek kotta bulunan diğer iki zon ise 83,50
kotunda bulunan depodan cazibeli akış ile beslenecektir. Sistemin cazibe ile beslenmesi nedeniyle,
konut alanının en üst katlarının bir pompa yardımı ile beslenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Su Depoları
Binada altı farklı katta su depoları bulunmaktadır. Bu depolardan -38,20 kotunda bulunanı ana depo
olarak hizmet verecektir. Diğer kotlarda bulunan depolar seri bağlanmış iki pompa grubu yardımı ile en
üst kattaki depodan cazibeli olarak beslenecektir. Ara depoların her biri NFPA 20 bölüm 5 madde
5.7.3.1’de belirtildiği üzere iki eşit bölmeli olacak ve toplam hacimleri 40 m³ olacak şekilde
boyutlandırılacaktır. Bu depolar kendilerinden bir alttaki depoyu cazibe ile besleyeceklerdir. Ayrıca
bulundukları kottan en az 40 metre altta bulunan zonları da cazibe ile besleyeceklerdir. Su ihtiyacı ön
hidrolik hesaptan sonra yapılmış olan hidrolik hesapla kesinleştirilmiştir.
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Pompalar
Sistemimizde cazibeli akıştan yararlanılarak yapılan beslemeye ağırlık verildiği için kullanılan
pompalar sadece cazibeli akışın yeterli olmadığı en üst kotlarda ve en üstte bulunan ve diğer depolara
su beslemesi yapan deponun beslenmesi için kullanılacaktır. Binamızın yüksekliği göz önüne
alındığında en alt kotta bulunan ana su deposundan alınacak olan suyun en üst kottaki ara depoya
beslenebilmesi için iki adet pompa grubu seri bağlanacaktır. Bunlardan birincisi -38,20 kotunda ana su
depolarının bulunduğu alanda konuşlandırılmış olan 12 bar 227 m³/h kapasitedeki pompalardır. Bu
pompa grubu belirtilen kapasitedeki iki elektrikli pompa ve 12 bar 5 m³/h2lik bir adet jokey pompadan
oluşmaktadır.
Pompa Yerleşimi (Şekil–3)
Pompa grubu, emme, basma kollektörü pompa grubunun çalışması için gerekli yardımcı elemanlar
(vanalar vb.), test hattı, basınç algılama hatlarından oluşmaktadır. Pompaların emme ve basma
kısımlarına test ve kontrol kolaylığı sağlamak amacıyla birer adet manometre yerleştirilecektir. Emme
ve basma kollektörlerinin boşaltılabilmesi için drenaj hatlarına bağlı boşaltma vanaları tesis edilecektir.
Pompaların emme ve basma hatları ile test hatları NFPA 20 Tablo 4.26 (a)’daki değerler kullanılarak
boyutlandırılmıştır. Pompaların emme hatlarında NFPA 20’de belirtildiği üzere emiş boru çapının 10
katı kadar düz uzunlukta boru bırakılmıştır
Pompa Enerji Besleme Sistemi
NFPA 20 Bölüm 9 madde 9.3.1’e göre elektrik sürücülü pompaların en az bir ana ve en az bir alternatif
enerji kaynağı ile beslenmesi gerekmektedir.
Ana enerji kaynağı aynı bölümün 9.2.2 maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak sağlanacaktır. Bu
maddeye göre pompanın otomatik transfer anahtarına ana enerji kaynağından beslenecek olan hat
üzerinde herhangi bir kesici olmaması gereklidir. Bu bağlantı doğrudan binanın trafo girişinden
alınmalıdır. Bu bağlantının yapılması sırasında ilgili pompanın sürücü kontrol paneli için verilmiş olan
kablolama standardına uygun şekilde kablo seçimi yapılmalıdır.
Alternatif enerji kaynağı olarak binada jeneratör tesis edilmiştir.
Yangın pompasının devamlı çalışmasını sağlayabilecek kapasitede olan bir bağlantı ana hatta olduğu
gibi herhangi bir kesici olmadan doğrudan otomatik transfer anahtarına bağlanacaktır. Bu iki
bağlantının yapıldığı otomatik transfer anahtarı ana gücün kesildiği acil durumlarda, pompanın
alternatif enerji kaynağından beslenmesi yoluyla çalışmaya devam etmesini sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır.
İki kaynaktan gelen enerji ayrı şaftlardan pompa dairesine ulaştırılacaktır. Bu şekilde herhangi bir
kaynaktan gelen enerjinin kesilmesi ya da yangın nedeniyle kabloların zarar görmesi durumunda
pompalara sağlanan enerjinin devamlı olması sağlanmış olacaktır.
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Şekil 2. (C) Cazibeli Tasarım
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Şekil 3. Pompa Yerleşimi
Pompa Kontrol Panelleri
Pompa sürücüleri bu iş için özel olarak tasarlanmış kontrol panelleri ile kontrol edilmektedir. NFPA 20
bu panellerin listelenmiş olmasını istemekte fakat iç yapıları hakkında diğer NFPA kodlarına atıfta
bulunmaktadır. Bu panellerin iç yapısı ve gereksinimleri ilgili NFPA kodlarında belirtilmiş olmasına
rağmen bu çalışma kapsamında sadece bu panellerin basınç algılama hatları bulunmaktadır. Bu hatlar
üzerinden sürekli takip edilen sistem basıncında meydana gelebilecek değişimler pano tarafından
algılanır. Bu basınç pompanın ayarlanmış olduğu basıncın altına düştüğünde pompalar çalıştırılarak
sisteme gerekli basınç ve debi sağlanır. Bu hatlar NFPA 20’ye göre bakır ya da paslanmaz çelik
borulardan imal edilmelidir.
Tasarımlar İçin Maliyet Karşılaştırması
Tablo. 1 Maliyet Karşılaştırması

Maliyet (birim)

1Ana+2Ara
Depolu(A)
915 000

4 Ara Depolu(B)
1 005 000

Cazibeli(C)
836 000

Tasarımlar İçin Risk Analizi
Sistem basitliği: Basitlik minimum tesisat elemanın kullanılması olarak düşünülmüştür. Üç tasarımda
ele alındığında B tasarımında pompa grup sayısının fazlalığı göze çarpmaktadır. A ve C
tasarımlarında eleman sayısı aynıdır. Fakat C sisteminde basınçların düşürücülerin olmaması ve
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basınçların düşük olması C tasarımını bir adım öne çıkarmaktadır. B sisteminde de güvenilirliği diğer
elemanlara göre daha düşük olan basınç düşürücülerin olmaması sistemin güvenilirliğini arttırırken
pompa grubu fazlalığı riski arttırmaktadır.
Kullanılan elemanların güvenirliği: Tüm tasarımlarda aynı kalitede elemanlar kullanıldığı varsayılmıştır.
Bu durumda tasarımların bu hususta birbirlerine karşı üstünlüğü söz konusu değildir.
Bakım ve Onarım Basitliği: Bakımı zor olan PRV’lerin bulunduğu A tasarımının bakımı en zordur.
Ayrıca B tasarımındaki pompa sayısının fazlalığı bakım ve onarımı zorlaştırmaktadır. Basınç
düşürücüler(PRV) ve pompa grubu sayıları göz önüne alındığında C tasarımı yine bir adım öne
çıkmaktadır.
Sistemi kullanan elemanların bilgi ve tecrübesi: bu konuda bütün tasarımlar aynı risk değerine sahip
olarak kabul edilmiştir.
Deprem Riski: bu hususta da askılama ve depreme hazırlık durumlarının eşit olduğu varsayılmıştır.
Tasarımlar arasında işçilik ve askılama konusunda fark olmadığı varsayılmıştır.
Vanaların kapalı unutulması: basınç düşürücülerin(PRV) ve pompa grup sayısının fazlalığı bu riski
arttırmaktadır. A tasarımındaki PRV sayısı ve B tasarımındaki pompa grubu sayısı bu iki tasarımı risk
açısından eşit seviyeye getirmektedir. C tasarımı bu konuda da daha az bir risk ihtiva etmektedir.
Enerji nakillerindeki hata: enerji nakil hatlarındaki arızalar ve hatalar her üç sistem içinde eşittir.
Sistem ömrü: C tasarımındaki eleman sayısı azlığı ve basınç değerlerinin daha düşük olması sebebi
ile ömür açısından diğer iki tasarımdan bir adım öndedir. A tasarımında PRV varlığı ömrü kısaltırken,
B tasarımında pompa grubu sayısı fazlalığı B ve A tasarımlarını aynı risk düzeyine sokmaktadır.
Risk Değerlendirme:
Risk analizi de en düşük risk seviyesi olarak C tasarımını göstermektedir. Gerek PRV bulunmaması
gerekse sistemin mekanik olarak daha bağımsız olması riski azaltmaktadır.
Sonuç olarak risk ve maliyet tablolarına bir bütün olarak bakıldığında C tasarımının seçilmesine karar
verilmiştir. Sadece maliyet açısından büyük bir fark olmamak ile birlikte risk açısından Cazibeli tasarım
bir adım öne çıkmaktadır.(1).
Tablo 2. Risk Karşılaştırması
Risk Analizi
Sistemin basitliği

1Ana+2Ara
Depolu(A)
1

4 Ara Depolu(B)
2

Cazibeli(C)
3

Kullanılan elemanların güvenilirliği

3

3

3

Bakım ve onarımın basitliği

1

2

3

Sistemi kullanan elemanların bilgi ve tecrübesi

2

2

2

Deprem Riski

2

2

2

Vanaların kapalı unutulması

2

1

2

Enerji nakil hatlarındaki hata

1

1

1

Sistem ömrü

2

2

3

Toplam

14

15

19

1: En Kötü
2: Orta
3: En iyi
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SONUÇ
1. Yangın söndürme gruplarının güvenirliği konuşuluken, yangın pompasının güvenirliğinden çok
yangın söndürme grubunu oluşturan sistemin güvenirliğine önem verilmelidir.
2. Yangın pompaları en basit makinalardan olup, standartlara uygun üretilmesi halinde, hepsi
yeterli güvenirliğe sahiptir.
3. Güvenirlik için sistemin işletme ve bakım algoritması çok önemlidir.
4. Yedekleme olayı güvenirlik açısından mutlaka belli bir oranda bulundurulmalıdır.
5. Bakım ve periyodik testler sistem güvenirliğinin korunması için elzemdir.
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BÜYÜK DEPOLARDA YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ
TASARIMI VE ÖZEL UYGULAMALAR
Taner KABOĞLU

ÖZET
Bu çalışmada, büyük depo binalarında kurulacak yağmurlama sistemleriyle ilgili yasal zorunluluklar
doğrultusunda, uygulanacak sistemin tasarım ilkeleri ve özel uygulama örnekleri konusunda bilgi
verilecektir.
9.9.2009’da son haliyle yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”
(Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) hükümleri, yağmurlama sistemi yapılması zorunlu
depo binalarının tarifini vermektedir. Yönetmelik, aynı zamanda uyulması gereken standartlar ve
tasarım kriterleri hakkında adres vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Depo, yağmurlama sistemi, Yönetmelik, TS EN 12845, NFPA

ABSTRACT
A brief introduction will be given in this study on the design criteria and special application examples of
the sprinkler system on large storage areas and warehouses, in line with the legal requirements.
The articles of the final revision of “The Regulation for the Protection of Buildings from Fire” (which will
henceforth be called “The Regulation”) which came out in 9.9.2009, gives a description of the storage
areas and warehouses where sprinkler systems are mandatory. The Regulation also points out to the
codes and design criteria that need to be fulfilled.
Keywords: Storage, Warehouse, Sprinkler System, Regulation, TS EN 12845, NFPA

1. GİRİŞ
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’ne göre bina yüksekliği 30,5 metreden yüksek konut harici
tüm binalarda yağmurlama sistemi kurulması zorunludur. Bu yükseklik değeri aşılmıyorsa,
yönetmelikteki kaçış olanakları sağlandığı takdirde, yağmurlama sistemi zorunluluğu
bulunmamaktadır. Tablo 1’de yağmurlama sistemi bulunan ve bulunmayan binalarda, izin verilen kaçış
uzaklıkları verilmiştir.
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Tablo 1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Ek-5/B.

Depo binaları için önemli bir kısıtlama, yangın kompartımanlarının oluşturulmasıyla ilgilidir. Binada
depolanacak ürünlerin tehlike sınıfına göre, uygulanması zorunlu olan kompartıman büyüklükleri,
Yönetmeliğin Ek–4 tablosunda şu şekilde verilmiştir:

Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

2047 _______

Tablo 2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Ek–4.

Tabloda görüldüğü gibi kompartıman alanı büyüklüğü, Orta tehlike 1 ve 2.sınıflar için 5.000m2yi, Orta
tehlike 3 ve 4.sınıflar içinse 1.000m2yi geçemez. Tablo notları incelendiğinde, 2.ve 3.maddeler istisnai
durumlar vermektedir. Bunlara göre orta tehlike 1.ve 2.sınıflara giren ürünlerin depolandığı binalar tek
katlı ise kompartıman sınırı kalkmaktadır. Diğer depo binalarında ise, yağmurlama, algılama ve duman
tahliye sistemleri yapıldığı takdirde, kompartıman zorunluluğu kalkmaktadır.
Özellikle büyük depo binalarında kompartıman yapılması, işletme açısından tercih edilmemektedir.
Depoların bu şekilde yangın duvarlarıyla bölünmesi işletmeyi ve raf düzeninin olumsuz etkilemekte,
bazı durumlarda bu duvarların yapılması fiziksel olarak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle depolarda
yağmurlama sistemi yapılması çoğu zaman kaçınılmaz olmaktadır.

2. YAĞMURLAMA SİSTEMİ TASARIM KRİTERLERİ
Yönetmelik, yağmurlama sistemleri ile ilgili zorunlu standardın, TS EN 12845 olduğunu söylemektedir.
TS EN 12845’in çözüm üretmediği konularda diğer uluslar arası standartlar geçerli olmaktadır. Bu
standartların da en kapsamlısı ve dünyada en çok kabul göreni Amerikan NFPA (National Fire
Protection Association) 13 standardıdır. TS EN 12845, depo yangınları için özel geliştirilmiş ESFR
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(Early Suppression Fast Response) ve CMSA (Control Mode Specific Application) gibi sprinklerleri
kapsamadığından, özellikle yüksek depolama yapılan binalarda, sıkça NFPA standardına
başvurulmaktadır.
2.1. TS EN 12845 TASARIM KRİTERLERİ
TS EN 12845, orta tehlike 1, 2 ve 3 grubuna giren depolarda, Tablo 3’te verilen yüksekliklere kadar
depolama yapıldığında, orta tehlike 3 sınıfının tasarım kriterlerinin kullanılmasını söyler (5 mm/dak216m2).
Tablo 3: OT1, OT2 ve OT3 Sınıfları İçin Azami Depolama Yükseklikleri

Tablo 3’te verilen yükseklikler aşıldığında, TS EN 12845 standardının 7.bölümüne göre tasarım
yapılmalıdır. 7.bölüm, depo konfigürasyonunu da dikkate alarak, yağmurlama sistemi tasarım
kriterlerini vermektedir. Buna göre çatı yağmurlama sistemi için tasarım yoğunluğu 7,5mm/m2den,
koruma alanı ise 260 m2den az olamaz. Raf arası yağmurlama başlıklarının da çıkış basıncı en az 2
bar olmalıdır.
TS EN 12845 standardı, depolama konfigürasyonlarını tanımlamış, bu konfigürasyonlardaki depolama
durumlarına göre hangi hallerde raf arası yağmurlama sistemi yapılmasının zorunlu olduğunu bir
tabloyla vermiştir. Şekil 1’de depolama konfigürasyonları verilmiştir.

Şekil 1: Depolama Konfigürasyonları
Tablo 4’te, depolama konfigürasyonuna göre, raf arası yağmurlama sistemi yapılmasının zorunlu
olduğu durumlar verilmiştir.
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Tablo 4: Farklı Depolama Konfigürasyonları İçin Sınırlamalar ve Koruma Şartları.

Depolanan ürünlerin en yüksek noktasıyla tavan arasındaki yükseklik farkı 4m’den fazla ise, yine raf
arası yağmurlama sistemi yapılması zorunludur.
Raf arası sprinkler yerleşiminin nasıl olacağı, standardın 12.5 maddesinde tarif edilmiştir. Burada
depolanan ürünlerin tehlike kategorilerine göre yerleşim sınırlandırmaları yer almaktadır.
TS EN 12845, ürünleri dört kategoriye ayırmış ve bunların listesini Ek C ’de vermiştir. Şekil 2’de
kategori III ve kategori IV ürünlerin depolanmasında, raf arası yağmurlama başlıklarının yerleşimi
verilmiştir.
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Şekil 2: Raflardaki Ara Seviye Sprinkler Gruplarının Konumu – Kategori III veya Kategori IV
Raf arası yağmurlama sisteminde başlık sayısı 50’den fazlaysa, bunlar ayrı bir alarm vana
istasyonuyla kontrol edilmelidir.
Sistemin su ihtiyacı belirlenirken, çatı ve raf arası yağmurlama başlıklarıyla, bina içi ve dışı yangın
hortumlarının ihtiyaçları toplanır. Sayısal bir örnek vermek açısından, çatı yağmurlama sistemi su
ihtiyacı yukarıda verilen değerlere göre hesaplanırsa:
7,5 x 260 = 1.950 lit/dak
olur.
Raf arası yağmurlama başlıklarının kaç tanesinin hesaba katılacağını, TS EN 12845 standardı şu
şekilde vermektedir:
Raf arası koridorlar 2,4m’den genişse 1 sırada 3 adet yağmurlama başlığı; raf arası koridor 1,2m’den
geniş, 2,4m’den darsa 2 sırada 3’er adet yağmurlama başlığı; raf arası koridor 1,2m’den darsa 3
sırada 3’er adet yağmurlama başlığı hesaba katılır.
1 yağmurlama başlığının debisi şu formülle bulunur:
Q = K x P1/2
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Q: Yağmurlama başlığının debisi
K: Yağmurlama başlığı orifis sabiti
P: Yağmurlama başlığı çıkış basıncı
Raf arasında standart ½” orifisli raf arası yağmurlama başlığı kullanırsak, K faktörü 80 olacaktır.
Standarda göre çıkış basıncı en az değeri 2 bar alındığında, hesap:
Q = 80 x 21/2 = 113 lit/dak
olur.
Raf arası mesafenin 2,4 m ile 1,2m arasında olduğunu düşünelim. Buna göre raf arası yağmurlama
başlıkları için hesaplana değer:
113 x 6 = 678 lit/dak
dır.
Hortumlarla ilgili eklenecek debi değeri Tablo 5’ten alınır.
Tablo 5: Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları.

Yüksek depolar için yüksek tehlike sınıfına göre değerlendirme yapmak gerektiğinden, toplam 1.700
lit/dak ilave hortum debisi gelecektir.
Bu durumda sistemin su ihtiyacı:
1.950 + 678 + 1.700 = 3.328 lit/dak olur.
2.2 NFPA 13 STANDARDINA GÖRE TASARIM
NFPA 13, 2010 basımına göre depolanan ürünler 5 tehlike sınıfa ayrılmıştır:
1. Sınıf I: Yanıcı olmayan ürün, yığın halinde, direkt palet üzerinde veya tek kat kartonla
ambalajlanmış şekilde depolanmış
2. Sınıf II: Yanıcı olmayan ürün, ahşap kutularda, çok tabakalı karton ambalajlarda paletli veya
paletsiz depolanmış
3. Sınıf III: Yanıcı ürün, grup C plastikler, %5 oranında plastik içeren ürünler, ambalajlı veya
ambalajsız, paletli veya paletsiz olarak depolanmış
4. Sınıf IV: Grup B plastikler, hacimsel %15, ağırlık olarak %25 oranda grup A plastik içeren
ürünler, ambalajlı veya ambalajsız, paletli veya paletsiz olarak depolanmış
5. Plastikler (Grup A)
Raflı depo binaları için NFPA 13 standardı, depolarda uygulanacak yağmurlama sistemlerinde,
kullanılacak yağmurlama başlıklarına göre üç alternatif sunmaktadır.
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Birinci alternatif, kontrol modunda çalışan, tasarım kriterleri su yoğunluğu ve koruma alanına göre
verilen sistemlerdir.
Bu alternatifte genel olarak, depolama yüksekliği 3,7 m’den az ise, tavan yağmurlama sistemi
ürünlerin tehlike sınıfı dikkate alınarak, orta veya yüksek tehlike sınıfına göre değerlendirilir (Tablo 6).
Genel uygulamalarda bu yüksekliğe kadar depolama yapılan binalarda raf arası yağmurlama
sistemine gerek yoktur.
Tablo 6: 3,7 m ve Daha Düşük Yükseklikte Depolar İçin Tasarım Kriterleri

Depolama yüksekliği 3,7m’yi geçtiği zaman, tehlike sınıfları, depolama şekli ve hatta ambalajlama
yöntemine göre, hangi tasarım kriterlerinin uygulanacağı ile, raf arasına yağmurlama sistemi
zorunluluğu tablolarla verilmiştir.
Depolama yüksekliği 7,6 metreyi geçtikten sonra, artık raf arası yağmurlama sistemi yapılması
kaçınılmaz olmaktadır. Burada raf arası sistemin nasıl bir düzende yapılacağı, yağmurlama
başlıklarının nasıl yerleştirileceği, hesaba kaç raf arası yağmurlama başlığının yerleştirileceği,
tablolarla ve şekillerle ayrıntılı olarak verilmiştir. Ürün tehlike sınıflarına, depolama yöntemine,
depolama yüksekliğine, çatı ile depolanan ürün arasındaki mesafeye göre ayrı ayrı tablo ve şekiller
kullanılarak tasarım kriterlerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır. Bu tabloların bir örneğini Tablo 7’de
görebilirsiniz.
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Tablo 7: Sınıf I-IV Ürünlerin /,6m’den Yüksek Çok Sıralı Raflarda Depolandığı Durum İçin Tasarım
Kriterleri

İkinci alternatif, söndürme modunda çalışan sistemlerdir. Bu sistemlerde, ESFR (Early Suppression
Fast Response) tipi yağmurlama başlıkları kullanılmaktadır. Bu özel başlıklarla yüksek raflı depolarda,
raf arası yağmurlama sistemine ihtiyaç duyulmaksızın, etkin söndürme yapılabilmektedir. Ayrıca
ürünün tehlike sınıfı, depolama şekli, raf düzeni de, -belli özel durumlar dışında- sistem tasarımını
değiştirmemektedir.
Özellikle raf arası yağmurlama sisteminin kullanılmaması, işletme anlamında büyük kolaylıklar
sağlamakta, sistemin kaza sonucu devreye girmesi ve ürünlerin zarar görmesi riskini en alt seviyeye
indirmektedir. Bu nedenle ESFR tip başlıkların kullanılması giderek daha yaygınlaşmaktadır.
Bu sistemin dezavantajları ise, kullanılacak boru çaplarının büyümesiyle çatıya daha fazla yük
binmesi, 13,7m’den yüksek ve %16,7’den fazla eğimli çatılarda kullanılamaması, başlıkların altının
neredeyse tamamen boş bırakılması zorunluluğu (hava kanalı, aydınlatma armatürü, kablo tavası,
bina kiriş ve aşıkları, vb engellerin başlıkların altında bulunamaması) olarak sayılabilir.
Üçüncü alternatif ise yine kontrol modunda çalışan, ancak tasarım kriterleri, açılacak yağmurlama
başlığı sayısı ve çıkış basıncı değerlerine göre belirlenen sistemlerdir. Bu sistemlerde CMSA (Control
Mode Specific Application) adı verilen yağmurlama başlıkları kullanılmaktadır. Birinci alternatifte
olduğu gibi, bu sistemlerde de tasarım kriterleri, ürün tehlike sınıflarına, depolama yöntemine,
depolama yüksekliğine göre ayrı ayrı tablo ve şekiller kullanılarak belirlenir. Bu sistemlerin
kullanılabildiği en fazla bina yüksekliği 12,1m’dir.

SONUÇ
Ülkemizde uyulması zorunlu olan standart TS EN 12845’tir. Ancak bu standart, özellikle depo binaları
ve yüksek tehlikeli yerlerde alternatif çözümleri içermemektedir. Standardın kendisinde de belirtildiği
gibi, özel yağmurlama başlıklarının kullanıldığı sistemleri ve özel tasarımları kapsamamaktadır. Oysa
NFPA organizasyonu çatısı altında, depo binalarınını korunması ile ilgili araştırma ve geliştirmeler
yapılmakta, yeni yağmurlama başlıkları tasarlanmakta, sürekli testler yapılmakta ve gerçek yangınların
detaylı analizleri yapılarak standartlar geliştirilmektedir. 2002 yılından sonra 2007 ve 2010 yıllarında
NFPA 13 standardının yeni basımları yapılmış ve yeni gelişen sistemlerle güncellenmiştir. 2013 yılında
yapılacak yeni basımda da depolarla ilgili yeni değerle standartta yer alacaktır. Bu nedenlerle özel
çözümlere ihtiyaç duyulan depo binalarında, NFPA standardının çözümlerine yaygın olarak
başvurulmaktadır.
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HİDROLİK HESAPLARDA YAPILAN HATALAR
VE KONTROL KRİTERLERİ
Özlem KARADAL GÜNEÇ

ÖZET
Sprinkler Sisteminde hidrolik hesap yönteminin kullanılmasının amacı, sistem performansı için yeterli
su ve basıncın aktarılmasını sağlamak üzere ihtiyaç duyulan boru çapının belirlenmesidir. Hidrolik
hesap yöntemi 1970’li yılların sonunda kullanılmaya başlanmış ve daha öncesinde boru çaplarını
belirlemek için kullanılan tablo metodunun kullanımı sınırlı hale gelmiştir. Tablo metodu; yüksek boru
çapları, öngörülemeyen performans ve çeşitli yangın yükleri için esneklik sağlamaması nedeniyle
tasarımlarda genellikle tercih edilmemektedir. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”
in de yürürlüğe girmesiyle birlikte hidrolik hesap yöntemi zorunlu hale gelmiştir.
Bu makalenin amacı, ıslak ve kuru sistemlerin hidrolik hesaplarında sıkça yapılan önemli hataları ana
hatlarıyla belirlemek ve ilgili uluslararası standartlar kapsamında teknik esasları tanımlayarak, hesap
kontrolü için genel kabul gören tavsiyelerde bulunmaktır. Hidrolik hesaplara başlamadan önce üç
önemli karar alınır. Tasarım su yoğunluğu, operasyon alanı ve hesaplar üzerinde uygulanacak
emniyet faktörü. Hidrolik hesaplara doğrudan etki eden diğer önemli faktörler ise tehlike sınıfı,
sprinkler yerleşimi, borulama seçenekleri, su beslemeleri ve sprinkler tipleridir. Bu konuların kontrolü
ele alınarak, uygunsuz tasarım yaklaşımlarını sistem tasarımının bu önemli aşamasında
engellemeye yönelik tavsiyelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hidrolik hesap, Tasarım yoğunluğu, Operasyon alanı, Emniyet faktörü

ABSTRACT
The purpose for hydraulically calculating sprinkler systems is to determine the pipe sizing that will be
needed to ensure adequate water and pressure delivered to the system. Hydraulic calculations for
sprinkler systems have only been required since the late 1970s. Previously, sprinkler pipe sizes were
determined by tables of pipe schedules that are permitted to be used on a very limited basis. Pipe
schedule method is not preferred because of unforeseen performance and rigidity at different types of
fire load. Hydraulic calculation has become mandatory when Turkish Fire Protection Regulation is
published.
This document is intended for quick reference purposes to identify faults within hydraulic calculations
of wet and dry systems and to address and advise technical bases of related recognized standards.
Before the beginning of the calculations, there are three subjects to be agreed. Design density,
operation area and safety factor to be applied on calculations. The other factors which directly affect
the calculations are commodity classification, sprinkler layouts and piping configurations, water
supplies, and sprinkler types. This paper will address how these subjects are checked and make
recommendations to preclude vagaries and inconsistent design approaches at this crucial step in the
system design.
Key Works: Hydraulic calculation, Design density, Operation area, Safety factor
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1. GİRİŞ
Hidrolik hesap yöntemi 1970’li yılların sonunda kullanılmaya başlanmış ve daha öncesinde boru
çaplarını belirlemek için kullanılan tablo metodunun kullanımı sınırlandırılmıştır. Hidrolik hesaplarda,
sistemin bir bölümü suyun en zor ulaşacağı alan kritik alan olarak tanımlanır. Bu alan içinde yer alan
tüm sprinklerden aynı anda su boşalacağı simülasyonu ile beklenen en kötü durum yaratılır. Hidrolik
hesaplar en kritik alan için ihtiyaç duyulan boru çapını belirler.
Hidrolik hesaplar çoğunlukla bu amaçla geliştirilmiş birçok yazılım kullanılarak yapılmaktadır. Mevcut
yazılımlar, genellikle hidrolik hesap sonuçları üzerinde herhangi bir uyarı veya hata işaretlemesi
yapmamaktadır. Bu nedenle, giriş bilgilerinin ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve kontrolü
gerekmektedir.

2. HİDROLİK HESAPLARDA YAPILAN HATALAR
Hidrolik hesapların her adımında, giriş yapılan verilerin doğruluğu hidrolik hesap sonucuna etki eden
en önemli parametredir. Hidrolik hesaplarda çoğunlukla hata yapılan konular aşağıdaki alt başlıklarda
ele alınarak, hatalı veri girişinin hidrolik hesap sonucu üzerine etkisi incelenmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hidrolik hesap yapılacak mahalin tespiti
Yoğunluk ve operasyon alanı tespiti
Minimum debi ve basıncın belirlenmesi
Sürtünmeye bağlı basınç kayıpları
Yükseklik farkına bağlı basınç kayıpları
Yangın pompa eğrisi
İlave su ihtiyaçları

2.1 Hidrolik Hesap Yapılacak Mahalin Tespiti
Sprinkler sistemlerinde hidrolik analizin ilk adımı, sprinkler ile korunan en tehlikeli, en uzak ve en yakın
bölgelerin tespitidir. Bu bölgelerin tehlike sınıfı belirlenerek, gerekli debi ve basıncın sağlanması
durumunda, su beslemesindeki değerlerin istenen düzeyde koruma sağlayıp sağlamadığı hidrolik
hesap ile kontrol edilir. Her zaman en uzak bölge kritik hesap sonucunu vermez. Aynı zamanda en
tehlikeli, en uzak ve en yakın bölgelerin hesap sonuçlarına da bakılması gerekmektedir. Bu konuda
yapılan en büyük hata, TS-EN12845’te zorunlu olmasına rağmen, hidrolik açıdan en yakın alan için
hesabın ihmal edilmesidir. Bu hesabın amacı, pompanın hidrolik olarak en çok su gerektiren alan
içinde de gerekli debi ve basıncı karşılayabilmesidir.
2.2 Tasarım Yoğunluğu ve Operasyon Alanının Tespiti
Sprinkler sistemi için tasarım yoğunlukları Tablo 1’de verilmiştir. Tasarım kriterleri uluslararası kabul
gören tüm standartlar arasında değişiklik göstermektedir.
Tablo 1’de gösterildiği üzere, kuru borulu sistemlerdeki operasyon alanı ıslak borulu sistemler için
belirtilen alana göre daha fazla seçilmesi konusuna dikkat edilmelidir. Operasyon alanının geometrisi
dikdörtgen olmalıdır. Branşman borusu üzerinde açılacak sprinkler sayısı, operasyon alanının (A, m²)
karekökünün, sprinkler arası mesafeye bölünmesi ile elde edilir [6].

 A

n  1.2

 s 

(ad)

(1)
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Tablo 1. Sprinkler Sisteminde Tasarım Yoğunlukları
Tehlike sınıfı

Tasarım yoğunluğu
(mm/dk)

Düşük Tehlike
Orta Tehlike–1
Orta Tehlike–2
Orta Tehlike–3
Orta Tehlike–4

2,25
5,0
5,0
5,0
5,0

Operasyon Alanı (m²)
Islak veya ön etkili
84
72
144
216
360

Kuru veya değişken
Orta Tehlike–1 kullanılır
90
180
270
Yüksek Tehlike–1
kullanılır
325
325
325

Yüksek Tehlike–1
7,7
260
Yüksek Tehlike–2
10,0
260
Yüksek Tehlike–3
12,5
260
Yüksek Tehlike–4
Baskın Sistem Kullanılır
NOT: Depolama alanları ve farklı özellikteki kullanım alanları için TS EN 12845 esas alınır.

Birçok hidrolik hesap programı bu alanı otomatik olarak seçmesine karşın elle hesap yapılması
halinde, dikdörtgen alan oluşturmaya dikkat edilmelidir. Farklı geometrik alanlar seçilmesi halinde
hidrolik hesaplar istenmeyen sonuçlar ve hatalı boru çaplarına sebep olabilir.

Şekil 1. Operasyon Alanı Seçimi
Operasyon alanı seçimi Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de verilen yerleşime göre, 139m²’ lik
operasyon alanı içinde açılacak sprinkler sayısı 13 olup, her branşmanda en az 4 sprinkler açılmalıdır.
B noktasındaki tek sprinkler ana besleme hattına yakın bölgede açılmalıdır.
2.3 Minimum Debi ve Basıncın Belirlenmesi
Operasyon alanı içinde, tasarım yoğunluğunu sağlayan minimum su ihtiyacı belirlenir. Genellikle en
uzak noktadaki sprinkler minimum su ihtiyacını belirler ve hidrolik hesaba bu sprinklerden başlanır. Bir
sprinklerin koruma alanında (a, m²), gerekli tasarım yoğunluğunu (d, lt/dk.m²) sağlamak üzere bir
sprinklerden akması gerekli minimum su debisi ( Qm, lt/dk ) hesaplanır.

Qm  d  a

(lt/dk)

(2)

(2) Denkleminde kullanılacak a, tasarım koruma alanı olmalıdır.
Herhangi bir standart sprinklerde istenen minimum basınç 0.5 bar’dır. Gerekli minimum basınç değeri
ilgili standart maddesine göre veya üretici kataloglarına göre tespit edilmelidir. Minimum basınç
değerinde bir sprinklerden akan su debisi (Q, lt/dk), sprinkler K faktörü (K) ile sprinklerde istenen
minimum basınç P(bar) değerinin çarpımına eşittir.
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(lt/dk)

(3)

QK P

Bir sprinklerden akan minimum debi değeri, minimum basınçta sprinklerden akan debi değerinden az
olmamalıdır. Tasarım yoğunluğuna göre belirlenen minimum sprinkler debi değeri ve minimum
basınca göre elde edilen debi değerinden hangisi büyük ise hesaba o değer ile başlanmalıdır. Eğer ilk
sprinkler debi değeri doğru tespit edilmezse, hidrolik hesabın bundan sonraki adımları doğru
olmayacaktır[1].
2.4 Sürtünmeye Bağlı Basınç Kayıpları
Sürtünmeye bağlı basınç kaybı (Ps, bar/m), Hazen Williams formülü kullanılarak hesaplanır.
Sürtünmeye bağlı basınç kaybı; akış debisine (Qm, lt/dk), pürüzlülük katsayısına (C),boru iç çapına
(D,mm) bağlıdır. Hidrolik hesaplarda tesisatta kullanılacak boru cinsine ait pürüzlülük katsayısının,
boru iç çapının ve cihazların basınç kayıplarının doğru şekilde girilmesi gereklidir.

Ps  6.05  10 5  (Qm / C )1.85 / D 4.87

(bar/m)

(4)

2.4.1 Boru Pürüzlülük Katsayısı
Sprinkler sistemlerinde kullanılan boruların pürüzlülük katsayıları Tablo 2’de verilmiştir. [5].
Tablo 2. Boru Pürüzlülük Katsayıları (C)
Boru Tipi
Dikişsiz döküm demir veya düktil demir
İçi çimento kaplı düktil demir
Siyah Çelik Boru (Kuru borulu ve ön tepkili sistemler )
Siyah Çelik Boru (Islak borulu ve baskın sistemler)
Galvaniz Boru (Tümü)
Plastik -yangın onaylı (Tümü)
Bakır veya Paslanmaz Çelik

Pürüzlülük Katsayısı (C)
100
140
100
120
120
150
150

Boru pürüzlülük katsayısının iki farklı değerinin Hazen Williams formülüne girilmesi durumunda elde
edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
C faktörü 120 alınarak, iç çapı 155.1 olan 100m borudan, 1900lt/dk su akışı sağlandığında, Hazen
Williams formülüne göre edilen basınç kaybı 0.22 bar olmaktadır.
Ancak, C faktörü 120 yerine 100 alınırsa, elde edilen basınç kaybı 0.30 bar olmaktadır.
2.4.2 Boru İç Çapı
Çelik boruların iç çapları Tablo 3’de verilmiştir[3].
Tablo 3. Çelik Boru İç Çapları Tablosu
Boru Anma Çapı
(mm)

Dış Çap
(mm)

25
32
40
50
65
80
100
125
150

33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
165,1

Orta Seri Boru
İç Çap (mm)
Et Kalınlığı (mm)
27,2
35,9
41,8
53,0
68,8
80,8
105,3
129,7
155,1

3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5
5,0
5,0
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İki ayrı standarda göre imal edilmiş boruya ait iç çap değerinin Hazen Williams formülüne girilmesi
durumunda elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Boru iç çapı 155.1mm (TS EN 10255) ve C faktörü 120 olan 100m borudan, 1900lt/dk su akışı
sağlandığında, Hazen Williams formülüne göre edilen basınç kaybı 0.22bar olmaktadır.
Ancak, boru iç çapı 155.1mm yerine 161.6mm (Sch 10) alındığında, elde edilen basınç kaybı 0.18bar
olmaktadır.
2.4.3 Toplam Eşdeğer Uzunluk
Boru uzunluğu, fittingslerin tipi ve miktarı, tesisat üzerindeki cihazların tipi ve miktarı hidrolik hesaba
doğru girilmelidir. Boru üzerinde yer alan fittings ve diğer cihazların düz boru cinsinden eşdeğer
uzunlukları Tablo 4’te verilmiştir. Ayrıca cihazların eşdeğer boru uzunluğu cinsinden basınç kayıpları
üretici kataloglarından alınmalıdır[5].
Tablo 4. Çelik Boru Eşdeğer Boru Uzunluğu Tablosu
Fittings ve Vanaların Eşdeğer Boru Uzunlukları (m)
Fittings ve vanalar

25

32

40

50

65

80

100

150

200

250

90° standart dişli dirsek

0,77

1,00

1,2

1,5

1,9

2,4

3,0

4,3

5,7

90° kaynaklı dirsek (r/d =1,5)

0,36

0,49

0,56

0,69

0,88

1,1

1,4

2,0

2,6

7,4
3,4

45° dirsek

0,40

0,55

0,66

0,76

1,0

1,3

1,6

2,3

3,1

3,9

Te (akışta 90° dönüş)

1,5

2,1

2,4

2,9

3,8

4,8

6,1

8,6

11,0

14,0

Sürgülü vana

—

—

—

0,38

0,51

0,63

0,81

1,1

1,5

2,0

Alarm veya çek vana (swing tip)

—

—

—

2,4

3,2

3,9

5,1

7,2

9,4

12,0

Alarm veya çek vana (mantar tip)

—

—

—

12,0

19,0

19,7

25,0

35,0

47,0

62,0

Kelebek vana

—

—

—

2,2

2,9

3,6

4,6

6,4

8,6

9,9

Globe vana

—

—

—

16

21

26

34

48

64

84

Not: Bu tablodaki değerler, Hazen-Williams C katsayısı 120 olan borularla kullanılmalıdır.

Seçilen alandaki tüm boru, fittings, vana gibi cihazların aşağıda belirtilen durumlara uygun olarak
hesaba katılması önemlidir. Aşağıdaki durumların hesaba katılmaması halinde hidrolik hesap
sonuçlarında önemli düzeyde basınç kaybına bağlı hata oluşturmaktadır.
1. Fittings için eşdeğer boru uzunluğu belirlenirken, boru pürüzlülük katsayısı çarpan faktörü ile
hesaplanmalıdır.
Tablo 5. C Katsayısı Çarpan Faktörü
C Katsayısı Değeri
Çarpan Faktörü

100
0.713

120
1

130
1.16

140
1.33

150
1.51

2. Te içindeki su akışı 90 derece yön değiştiriyorsa, te içinde meydana gelecek kayıp hesaba
katılmalıdır.
3. Sprinkler branşman üzerine doğrudan monte ediliyorsa ve te ile sprinkler arasında nipel
bulunmuyorsa, hesaba katılmaz.
4. Branşman borusu üzerindeki sprinkler uzatma borusu hesaba katılmalıdır.
5. Sprinkler bağlantı hortumları için basınç kaybı hesaba katılmalıdır.
6. Dirsekler dönüşten sonraki boru parçası üzerinde gösterilir.
7. Ana hatta saplanan Te her iki tarafındaki boru parçası üzerinde de gösterilir.
8. Ana hatlardan Te ile branşman alındığında Te branşman borusu üzerindeki kayıp olarak
hesaba katılmalıdır.
9. Tüm cihazlar için basınç kaybı üretici firma katalog değerlerine uygun olarak kullanılmalıdır.
Alarm vanası, kelebek vana, çek valf gibi cihazlar ile birlikte, dilatasyon geçişleri için basınç
kaybı da üzerinde bulunduğu boru parçasında hesaba katılmalıdır.
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2.5 Yükseklik Farkına Bağlı Basınç Kayıpları
Yükseklik farkına bağlı kayıplar, sistemdeki en fazla hidrolik kaybı oluşturur. Bu nedenle sistemdeki
tüm hidrolik noktaların kotunun doğru olmasına dikkat edilmesi gereklidir. Özellikle engebeli arazilerde,
birden fazla yapıya hizmet veren yangın pompa odalarının bulunduğu kotun doğru şekilde tespit
edilmesine özen gösterilmelidir.
2.6 Pompa Eğrisinin Tespiti
Hidrolik hesaplara üretici firmanın pompa karakteristik eğrisinin girilmesi tavsiye edilmektedir. Örnek
pompa eğrisi Şekil 2’de verilmiştir. Üretici firma değerlerinin tespit edilemediği durumlarda, seçilen
pompa anma basıncı değerinin 1 bar üzerinde kabul edilmelidir. Pompa marka ve modeli
belirlendikten sonra, hesapların üretici firma karakteristik eğrisine göre de kontrolü gereklidir. Pompa
karakteristik eğrisinin hatalı girilmesi, hidrolik hesabın emniyet yüzdesinde hatalı sonuçlara sebep
olmaktadır.

Şekil 2. Üretici Firma Pompa Eğrisi
2.7. İlave Su İhtiyaçları
Sprinkler sistemine ilave edilmesi gereken ilave su ihtiyaçları Tablo 6’ da verilmiştir.
Tablo 6.Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi için ilave Su İhtiyaçları [4].
Bina Tehlike Sınıfı
Düşük tehlike

İlave edilecek
Yangın Dolabı Debisi
(lt/dk)
100

İlave edilecek
Hidrant Debisi
(lt/dk)
400

Orta Tehlike–1–2

100

400

Orta Tehlike–3–4

100

1000

Yüksek Tehlike

200

1500

Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri
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Yönetmelik gereği, 25mm hortum sistemlerinde minimum 4 bar basınç istenmektedir. Yönetmelikte
verilen basınç değerinin, yangın dolaplarının sprinkler sistemine bağlandığı noktada sağlanması
halinde, sprinkler sistemi için basınç ve debi değerini yüksek miktarda arttırmaktadır. Ayrıca NFPA
13’e göre, hortum ihtiyacı olan debi, sprinkler sisteminin sağlayabildiği basınçta (sprinkler sistemine
hortum bağlantısının yapıldığı noktadaki basınçta) sağlanmalıdır. Yangın dolaplarının sprinkler
tesisatından beslendiği sistemlerde, hidrolik hesapta dolap açılmaz. Dolaplar ve hidrantlar için su
ilavesi kaynağa yapılır.
Hidrolik hesap yapılırken yapılan hatalardan biri de itfaiye su alma ağzı su ihtiyacının dikkate
alınmamasıdır. Hidrolik hesapların itfaiye su alma ağzı vanasının sprinkler sistemi kolon borusu
üzerinden alındığı noktada, 400lt/dk debiyi en az 4 bar basınç sağlayacak şekilde yapılması gerekir.
Hesap yapılan binanın kullanım sınıfı ve yangın riskine göre daha yüksek değerler ve çok sayıda
vananın açılması yetkililer tarafından istenebilmektedir.
Bazı yangın senaryoları su perdesi ile sprinkler sisteminin aynı anda çalışmasını gerektirebilir. Bu
durumların hidrolik hesaplarda gözden kaçırılmaması ve gerekli su ihtiyacının sistem ihtiyacına ilave
edilmesine dikkat edilmelidir.

3. HİDROLİK HESAP RAPORLARINDA KONTROL EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
Hidrolik hesaplarda kontrol edilmesi gerekli konular, yönetmelik çerçevesinde ele alınarak aşağıda
maddeler halinde verilmiştir.
3.1. Bir Sprinklerden Akan Su Debisi
Hidrolik hesap raporlarında, bir sprinklerden akan en düşük su debisi, sprinkler koruma alanına
bölünerek hesapla belirlenen yoğunluğunun, gerekli tasarım yoğunluğunu sağlayıp sağlamadığı
kontrol edilmelidir.
3.2. Yangın Pompası Sıfır Debi Basıncı
Yangın pompası eğrisi üzerinde sıfır debi basıncının, pompa anma basıncının % 140’ını geçip geçmediği kontrol
edilmelidir [4]. Ayrıca, pompaların sıfır debideki basıncı ile statik emiş basıncı toplamının sistem elemanlarının
maksimum basıncının üzerine çıkması durumunda, sistem elemanlarının yüksek basınca maruz kalacağı dikkate
alınmalıdır. Çoğu durumda, basınç kayıpları düşük tutularak boru çapı belirlenen ve pompa karakteristik eğrisinin
sistem tasarımında uygun olarak seçildiği iyi uygulanmış tasarımlarda, sıfır debide yüksek basınç problemi ile
karşılaşılmaz.

3.3. Su Hızı Limitleri
Su hızı Hazen Williams formülünün bir fonksiyonudur. Her boru parçasındaki su hızı kontrol edilerek, herhangi bir
vana veya debi ölçüm cihazında 6 m/sn, herhangi bir noktadaki su hızı limiti 10 m/sn ’i geçmemelidir[5]. Aynı

zamanda en fazla basınç kaybının görüldüğü boru parçaları kontrol edilerek, çaplarda iyileştirme
yapılabilmektedir.
3.4. Debi Kontrolü
Hidrolik hesap sonucunda elde edilen sistem su ihtiyacı, pompa anma basıncının %130’u üzerinde olmamalıdır.

[4]. En yakın bölge için yapılan hidrolik hesap en yüksek debi değerini vermektedir. En yakın bölge
hesabında elde edilen debi değerinin, pompa anma basıncının %130’unun üzerinde kalmadığı kontrol
edilmelidir.
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3.5. Emniyet Yüzdesi
Kritik hidrolik alan debi ihtiyacı ile pompa debisi arasında en az 0,5 bar olmak üzere, %10’u
geçmemelidir[5]. Emniyet yüzdesi için öncelikle kritik hidrolik alanın debi ve basınç ihtiyacı belirlenir.
Şekil 3’de tipik pompa eğrisi verilmiştir. 1 numaralı nokta sistemin kritik alandaki hidrolik su ihtiyacını
gösterir.
Basınç

1.
2.
3.
4.

140%

100%

Kritik hidrolik tasarım alanı debisi
Pompa anma debi, basınç değeri
Maksimum akış debisi
Hidrolik olarak en çok su gerektiren alan

65%

0
100%

150%

Debi

Şekil 3. Tipik Pompa Eğrisi

SONUÇ
Bu değerlendirme sonrasında aslında hidrolik hesaplarda çeşitli konularda yapılan hatalara bir bütün
olarak bakıldığında toplamda çarpıcı düzeyde hatalı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden kullanılan
bilgi kaynaklarının ve kullanılan yazılımların güncel olması önemli bir konudur.
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SU SİSİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Levent KARAKOÇ

ÖZET
Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlayan ve yaşam alanlarımızın bir parçası haline gelen
Sprinkler Söndürme Sistemlerinin yüksek miktarda su tüketimleri, yüksek kapasiteli yangın pompaları
ve su depolarına ihtiyaç duyulmasından dolayı kullanıldıkları mekanlarda oluşturdukları alan
kısıtlamaları, sistemde suyun uzun süreler kullanılmadan / sirküle edilmeden bekletilmesi sebebiyle
boru hatlarında oluşan mikro biyolojik kirlilik gibi dezavantajları gözönüne alındığında, Sprinkler
Sistemine bir alternatif olarak “Su Sisi Sistemleri” karşımıza çıkmaktadır.
Su Sisi Sistemleri, Sprinkler sistemlerinin neredeyse % 10’u gibi düşük kapasitede yangın pompası ve
su deposu kapasitelerine ihtiyaç duyması, küçük boru çapları, suyun verdiği zararların minimuma
inmesi, kullanıldığı mekanların projelendirmesinde ve alan kullanımlarında sağladığı olanaklar gibi
avantajlarıyla son yıllarda öne çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Su Sisi, Sis, Yangın Söndürme.

ABSTRACT
Nowadays, Sprinkler Extingusihing Systems are widely introduced and became a part of our living
spaces. Considering very high amount of water requirements, high capacity fire pump and water
resorvoir requirements, larger installation space requirements as well as producing microorganisims in
the pipelines due to stored water not being replaced or circulated for a long period of time, The Water
Mist System become an alternative to Conventional Sprinkler Systems.
The benefits and opportunities provided by Water Mist Systems such as; it needs as low as %10
capacity of the fire pumps and water reservoir capacity of Sprinkler System, requires small pipe
diameters, creates less water damage in case of discharge, needs less space requirements for
installation stands out in recent years.
Key Words: Water mist, Mist, Fog, Fire Extinguishing

1. GİRİŞ
1.1.Su Sisi Nedir?
Suyun çok küçük partiküllere ayrıştırılarak bir bulut/sis haline getirilmesi ile yaratılan ve böylece
ortamdaki ısı enerjisinin emilme alanını artıran bir tekniktir.
Su sisi tanecik boyutları gözönüne alındığında Su Sisi Sistemleri aşağıdaki kategorilere ayrılmaktadır ;
(DV 90)- NFPA 750 (1996 baskısı)
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Klas I

< 200 mikron



Klass II

200–400 mikron



Klas III

400 – 1000 mikron



Sprinkler

> 1000 mikron
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Tablo 1. Sulu Söndürme Sistemlerinin Tanecik Boyutları

Sistem
Konvansiyonel
Sprinkler/ Su
Spreyi
Düşük Basınçlı
Su Sisi
Yüksek Basınçlı
Su Sisi

Tanecik
boyutu
mm

1 lt sudaki
tanecik sayısı

Alan
m²

1–5

15 bin – 2 Milyon

1–6

0.2 – 1

2 – 250 Milyon

6 – 30

0.025 – 0.2

250 Milyon - 150
Milyar

30 – 250

Tablo 2. Değişik Boyutlardaki Taneciklerin Özellikleri
Tanecik boyutu

Soğutma Alanı

Dönüşüm Süresi

µm

1 Lt su için (m²)

s

10000
1000
100
10

0.2
2
20
200

620
6.2
0.062
0.0062

Tanecik Hızı
Serbest Düşme
(m/s)
9.2
4
0.35
0.003

1.2.Su Sisi Sistem Basınç Sınıflandırması
Su Sisi Sistemleri basınç değeri göz önüne alındığında;
Amerikan Sınıflandırmasına göre 3 katagoride incelenebilir;




Düşük Basınçlı
Orta Basınçlı
Yüksek Basınçlı

< 12,5 Bar
12,5 – 35 Bar
> 35 Bar

Avrupa sınıflandırmasına göre;



Düşük Basınçlı
Yüksek Basınçlı

< 16 Bar
> 16 Bar

1.3.Su Sisi Sistemi Yangını Söndürme Prensipleri
Yüksek basınç altında su moleküllerinin küçük çaplı tanecikler oluşturması ile meydana gelen bir sis
bulutu yangının oluştuğu alana uygulandığında küçük tanecikler;
1) Yangının oluşturduğu ısı enerjisini emerek buharlaşır ve ortam ısısını düşürür. 900°C den
50°C ‘ye kadar soğutma etkisi yaratır.
Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri
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2) Su sisi tanecikleri sıvı fazından gaz fazına geçerken 1760 kez hacimsel olarak genleşerek
yangının merkezinde yeralan hava içerisindeki oksijeni ortamdan uzaklaştırır. Oksijen miktarı
%21 den %17’ye düşer.
1.4. Suyun Enerji Emme Kapasitesi
1 lt suyun enerji emme kapasitesi:



20°C’ den 100°C’ e ısınırken 335 kJ
Sıvı fazından gaz fazına geçerken 2257 kJ

1.5.Neden Su Sisi?















Düşük Su Tüketimi: Sprinkler Sisteminin %10 ‘u oranında su ihtiyacı
Küçük Boru Çapları
Yüksek Verimlilik: Klas A ve B tipi yangınlar için yapılan test sonuçları
Çevreye ve Insana karşı tamamen zararsız oluşu
Temiz ve çevre dostu
Tamamen kapalı (sızdırmaz) bir alana ihtiyaç duymaması
Oksijeni ortamdan uzaklaştırma (1 : 1680 kez genleşme oranı)
5 dakika süre sonunda ortamdaki Oksijen %21 den %17 ya düşüyor,
Duman emilimi
Suyun verdiği zararların minimize edilmesi
3 boyutlu Söndürme Efekti
1 dakika deşarj sonunda ortam sıcaklığı 900 ºC den 50 º C’ ye düşüyor
Saf su kullanıldığında iletkenlik problemi ortadan kalkıyor.
Yangının merkezine yakın olan objeleri radyant ısı enerjisi yayınımından korur

1.6.Neden Yüksek Basınç?





Yangına daha iyi nüfuz etme
Daha geniş koruma alanı
Yüksek buharlaşma oranı ile hızlı soğutma etkisi
Bina taşıyıcı sistemine getirdiği düşük yük

2.SU SİSİ SİSTEMLERİ
2.1.Sistem Çeşitleri
2.1.1. Tüplü Su Sisi Sistemleri
Temelde tek ajanlı ve çift ajanlı olmak üzere iki grupta incelenebilir. Genel uygulamada çift ajanlı
sistemler daha yaygındır. Bu sistemde 200 bar basınçta stoklanan Azot silindirleri aracılığı ile
içerisinde basınçsız “de-mineralize su” bulunan silindirler “elektrikli” (dedektörler aracılığı ile) ve/veya
“cam tüplü (kapalı tip)” nozulların patlaması sonucu tetiklenir ve özel bir borulama sistemi aracılığı ile
yine özel su sisi nozulları kullanılarak istenilen tanecik çapında homojen su sisi yaratılır.
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2.1.2. Pompalı Su Sisi Sistemleri
25–800 lt/dak debi ve 120 bar işletme basıncına sahip elektrik /dizel motorlu seramik pistonlu
pompalar kullanılarak üretilen basınçlı su, sistem tipine göre kapalı ve /veya açık Su Sisi Nozulları
aracılığı ile sise dönüştürülür.

2.1.3. Su Sisi Yangın Kabinetleri
DN12 mm, 60 mt uzunluğunda yüksek basınçlı yarı-sert hortum ve 2 tipte jet yapan özel yüksek
basınçlı Su Sisi Lansları ile 100 Bar basınçta çalışan sistem 6 – 25 Lt/dak debide istenilen süre
boyunca Su Sisi üretir. Lans üzerinde 1 adet merkezde, 12 adet ise çevrede ince su sisi nozulu
yer almaktadır. 1. jet kademesinde üretilen Su Sisi homojen ve düşük çaplı tanecik yapısı ile sıvı
ve hatta toz yangınlarını söndürmede, 2. Tip jet kademesinde üretilen su sisi sayesinde ise (daha
uzağa atma kapasitesi) kullanıcı personel yangında oluşan radyant ısı enerjisinden korunur.

2.2. Sistem Tipleri





Islak Borulu Sistem
Kuru Borulu Sistem
Deluge Sistem
Pre-Action sistem
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2.3. Sistem Aktivasyon Çeşitleri





Cam tüplü sprinkler başlıkları aracılığı ile otomatik olarak termal aktivasyon
Yangın dedektörleri aracılığı ile elektrikli (solenoid vana) aktivasyon
Pnömatik Aktivasyon-Firetrace Algılama Sistemi (Sadece silindirli sistemlerde kullanılır)
Manuel aktivasyon (Buton, switch gibi ekipmanlar aracılığı ile elle müdahele)

2.4. Su Sisi Sistemleri Genel Uygulama Alanları

















Arşiv ve Kütüphaneler
CNC Nakinaları
Konveyorler
Gaz Türbünleri
IT Odaları
Kablo Tünelleri
Endüstriyel Mutfaklar
Yanıcı Madde Stok Alanları
Metro İstasyonları
Motor Test Odaları
Müzeler ve tarihi Binalar
Temiz Odalar
Kontrol Panoları
Trafolar
Su Sisi Perdeleri
Rüzgar Değirmenleri

2.5. Su Sisi Sistemleri ile ilgili Standartlar







N.F.P.A. 750 (2010 Baskısı)
F.M. 5560 (Mayıs 2005)
EN/TS 14972
VDS/CEA 4001
IMO A800, MSC913
APSAD D2

3. SU SİSİ SİSTEMİ TARİHÇESİ

İlk Su Sisi Sistem tasarımları 1930’lu yıllara kadar uzanmaktadır. Öncelikle el nozulu şeklinde
tasarlanan ilk Su Sisi Sistemler sonrasında mikro nozullu ve sabit borulu sistemlere öncülük etmiştir.
Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri
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4. SU SİSİ SİSTEMİ KOMPONENTLERİ
4.1. Su Sisi Sistemleri Cam Başlıkları ve Açık Nozulları
4.1.1.Su Sisi Sprinkler Başlıkları
Su sisi sprinkler başlıkları cam tüplü sprinklerler olup, sıcaklığa bağlı olarak cam tüpün patlaması
sonucu aktivasyonun başladığı sistemlerde kullanılır. Isıya duyarlı cam tüpün 57 ile 141°C arası 5
farklı sıcaklık seçeneğinde patlaması sonucu sprinklerin içinde bulunan piston itilir ve yüksek basınçlı
su, sprinklerin üzerinde yeralan mikro nozullardan dışarı çıkar.
Su sisi sprinkler 4 bölümden meydana gelir; sprinkler gövdesi, yaylı piston, mikro-nozullar ve ısıya
duyarlı cam tüp. Sprinkler başlıkları genel olarak tıkanmaya karşı 300µm’ lik bir pislik tutucu ile
donaltılmıştır. Sprinklerler prinç, krom veya nikel kaplamalı olabilir.

4.1.2. Su Sisi Spray Nozulları
Su sisi sprey nozulları açık tip nozullar olup, aktivasyonun manuel veya yangın algılama sistemi
aracılığı ile başladığı sistemlerde kullanılır. Sprey nozulların, çeşitli yangın korunma sistemlerinin
gereksinimlerini karlışayacak ( örneğin hapishanelerde kurcalamaya karşı dayanıklı, veya hangarlarda
yere monte edilebilen, yükseltilmiş döşeme altları, duvar tipi gibi ) çeşitleri mevcuttur.
Su sisi sprey nozulları, gövde, mikro-nozullar ve 300µm’ lik pislik tutucudan meydana gelir. Bütün
sprey nozullar paslanmaz çeliktir.

K Faktörü: Mikro nozulların k-faktörleri 0,028 – 3,15 arasında değişmektedir. Nozullarda 1–3 ve/veya
4–7 adet mikro nozul bulunur.
4.2. Sistem Montaj Elemanları
Su sisi sprinkler ve sprey nozulları, uygun bir montaj adaptör kullanılarak borulama sistemine bağlanır.
Montaj yerine ve şekline göre çeşitli tipleri mevcuttur. Örneğin cam tüplü sprinklerin montajı için özel
çek vanalı bir adaptör kullanılır, bu sayede bütün sistemin drenaj edilmesine gerek kalmaksızın
sprinkler değiştirilir, böylelikle bir sprinklerin değiştirilmesi için harcanan zaman önemli ölçüde azaltılır.
4.3.Vanalar
Her sistem farklı türlerde çeşitli sayıda vanalardan oluşabilir. Her vana sistemde ayrı bir fonksiyonel rol
oynar.
Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri
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4.3.1. Bölgesel Kesme Vanaları
Kesme vanaları su sisi sistemini belirli bölümlere ayırmak için kullanılır. Bu vanalar normalde açıktır ve
izlenebilir. Vananın içinden bir su akışı olduğunda, bu bir sprinklerin açıldığını ve sistemin aktive
olduğunu gösterir.
Kesme vanaları manuel olarak su girişini kapatarak bölgesel bakım amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca
rutin test ve bakımlar için, kesme vanaları bir test ekipmanı ile donatılır ve sprinkler aktivasyonunu
simule ederek gerekli testler yapılır.
Kesme vanaları çeşitli ölçülerde ve izleme anahtarı veya ihtiyaca göre diğer başka aksesuarlarla
donaltılmış olabilir.
4.3.2. Mekanik Bölge Vanaları
Bu vanalar genelde açık tip sprey nozullu sistemlerde kullanılır. Vanalar normalde kapalıdır, bir
bölgeden yangın alarmı geldiğinde, o bölgedeki ilgili vana açılarak o bölgede su akışına izin verir. Bu
vanalar otomatik veya manuel olarak açılabilir, ayrıca uzaktan kumanda edilebilir.
4.3.3.Tahliye ve Kontrol Vanaları
Silindirli sistemler için çok çeşitli tahliye ve kontrol vanaları mevcuttur. Silindirler ortak bir manifold
tahliye vanasından deşarj edilebildiği gibi, bağımsız tahliye vanaları ile boşaltılabilir. Tahliye metodu
elektrikli, pnömatik, hidrolik veya manuel olabilir.
4.3.4.Diğer Vanalar
Pislik Tutucu filtreler, Çek vanalar, küresel vanalar ve stabilizasyon vanaları gibi sistem montajında
gerekli diğer vanalar.
4.4.Pompa Üniteleri
4.4.1.Elektrikli Pompa Üniteleri
Birçok değişik uygulamada kullanılabilen elektrikli pompa üniteleridir. Değişik ebat ve
konfigürasyonlarda özel olarak üretilirler. Her pompa ünitesi hem ana enerji hattından hem de trafodan
beslenebilecek şekilde dizayn edilir.
Pompa üniteleri kaide üzerine monte edilmiş olup, genleşme tankı ve kontrol panosuyla birlikte temin
edilir.
4.4.2.Modüler Sprinkler Pompa Üniteleri
Sprinkler pompa ünitelerinin modüler versiyonudur. Montaj yerinin kısıtlı olduğu zamanlarda bu tip
pompa üniteleri kullanılabilir.
4.4.3.Lokal Uygulamalar için Pompa Üniteleri
Elektrikli pompa ünitesi olup, genellikle makinelerin lokal korunmasına yönelik uygulamalarda
kullanılır. Bir elektrik motor, piston pompa ve kontrol panosundan meydena gelir.
4.4.4.Dizel Pompa Üniteleri
Bu üniteler kompakt ve kendi kendine yeten üniteler olup, elektrik kaynağı bulunmayan yerlerde
elektrikli pompa ünitelerine alternatif olarak sağlanabilen dizel motorlu pompa üniteleridir. Elektrik
bağlantısına gereksinim duymamalarına rağmen, harici bir yangın alarm ve kontrol sistemine
bağlanabilirler.
Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri
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4.4.5.Gazlı (Silindirli Sistem) Pompa Üniteleri
Bu üniteler de kendi kendine yeten, dışardan herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan ünitelerdir.
Daha çok düşük tehlikeli alanlarda ve makine dairelerinde kullanılır.
Gazlı pompa üniteleri, basınçlı hava veya nitrojen ile basınçlandırılan mekanik piston-tip pompa ve
korunan hacmin büyüklüğüne ve gereken koruma süresine bağlı olarak değişik sayılarda su
silindirlerinden meydana gelir.
4.5. Su Depoları
Elektrikli veya dizel motorlu pompa ünitelerinin su beslemeleri; ana şehir şebekesinden (kesintisiz bir
kaynak ise) veya sistem için hesaplanmış ebatta bir su tankından beslenebilir.
4.6.Borulama Sistemi: Paslanmaz Çelik Borular
Tüm Sistem Boruları Dikişsiz ve/veya Dikişli Paslanmaz Çelik AISI 316, AISI 316L, AISI Ti kalite
olmalıdır. Su Sisi sistemi boruları Sprinkler Sistemi ile karşılaştırıldıklarında çok daha küçük ebatlarda
olduğundan özellikle Asma Tavan arası mekanlarda, tarihi yapılarda ve mevcut binalarda yapılan
uygulamalarda kolaylık sağlamaktadır.Borular bükülerek de kullanılabildiğinde (25 mm ye kadar olan
çaplarda) (dirsek kullanmadan ) montaj süresi çok daha kısadır.
4.7.Fitting Malzemesi




≤25 mm çapa kadar olan borularda “(Compression) Kompresyon/Yüksüklü Fitting”
50 mm çapa kadar olan borularda “Yüksek Basınçlı Dişli Fitting”
>50 mm ve daha büyük çaplı borularda ise “Kaynaklı veya Flanşlı Fitting” kullanılmaktadır

4.8. Boru Askı Malzemeleri
Yüksek işletme basıncına dayanacak ve su dolu boru ağırlıklarını taşıyabilecek tip ve kapasitede askı
ürünleri/ kelepçeleri kullanılır.
Montaj ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar


Teflon bant v.b. malzemeler montajda kullanılmamalıdır.

5. SU SİSİ SİSTEMİ
KARŞILAŞTIRILMASI

İLE

KONVANSİYONEL

YANGIN

SÖNDÜRME

SİSTEMLERİNİN

Sprinkler







Suyun sebep olduğu yüksek oranda zarar
Düşük verimlilik ve sınırlı soğutma etkisi
İletkenlik
İki boyutlu söndürme etkisi
Büyük kapasiteli pompa, boru ve alan ihtiyacı
Sıvı yangınlarıyla mücadelede yaşanan zorluklar

Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri
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Halon



Ozon tabakasını delmesinden dolayı yasaklanması
Soğutma etkisinin minimal düzeyde olması

Kimyasal Gazlar ( FE13, FM200, NAF S-III vb. )




Yüksek global ısınma faktöründen dolayı yasaklanması
Yangını söndürürken açığa çıkardığı bazı toksik maddeler
Soğutma etkisinin sınırlı olması

Inert Gazlar ( Argon, Inergen, vb. )




Geniş yerleşim alanı ihtiyacı
Sadece tam kapalı hacimlerde uygulanabilir olması
Soğutma etkisinin minimal düzeyde olması

CO 2



Toksik
Soğutma etkisinin minimal düzeyde olması

Köpük



Çevre dostu olmaması
Köpüğün oluşabilmesi için gerekli süre

Kuru Kimyevi Tozlu




Korozif
Yüksek derecede kirlenme yaratması
Sıfır soğutma etkisi

6. IWMA (ULUSLARARASI SU SİSİ BİRLİĞİ
IWMA 4 Nisan 1998 yılında kurulmuş, 2000 yılından itibaren ise Berlin kenti yakınlarında yeralan
Vahldorf kasabasında kendi ofis binasında hizmet vermektedir. Dernek Su Sisi Sistemleri AR-GE ve
be sistemlerin uygulama mühendisliği konusunda çalışmalar yapmakta, Seminerler düzenlemekte ve
Teknik Yayınlar çıkarmaktadır. 3–4 Kasım 2010 tarihindeki 10. Uluslararası Su Sisi Konferansı 19
ülkeden 100 delegenin katılımı ile Prag şehrinde gerçekleştirilmiştir.
Aşağıdaki linkten yararlanarak IWMA’nın sitesini ziyaret edebilir ve siteye üye olarak bugüne kadar
yayınlanmış olan “Teknik Makale” ve “Sunumları” indirebilirsiniz.
www.iwma.net

7. SİSTEM ONAYLARI
Su Sisi Sistemleri ticari olarak 1990 yılında pazara sunulmaya başlanmıştır. Bu tarihte konu ile ilgili
yazılı olarak yayımlanmış hiç bir Standart bulunmamaktaydı. Firmalar “Tam kapsamlı Yangın Testleri “
(Full-Scale Fire tests) ile uygulamalarının başarılı olup olmadığını ölçebiliyorlardı.
Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri
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Günümüzde Amerikada NFPA ve FM, Avrupa’da VDS ve CEN, denizcilik alanında ise IMO tarafından
Su Sisi ile ilgili standartlar yayınlanmıştır. Bu standartlar sistem dizaynı için bilgiler içerdiği gibi,
komponentlerin üretimi ve testleri hakkında da gerekli şart ve kuralları içermektedir.
Su Sisi Sistemlerinin kullanımında/seçimnde en önemli parametre kullanılacak olan sistemin yapılacak
olan uygulama için “onaylı” olmasıdır. Burada önemli olan tek tek komponentlerin değil tüm sistemin
yapılacak olan uygulama için kuruluş tarafından onaylanmış olmasıdır. Bu da üretici firmanın
yaptırmak istediğiniz uygulama için “1:1 ölçekli yangın testlerini” yapmış ve bu uygulamada kullandığı
tasarım kriterleri ve komple sistem için bir onay kuruluşundan “onay belgesi” olması demektir.

8. SU SİSİ SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
8.1.Su Sisi Sistemlerinin Başlıca Etkileri Nelerdir?
Su sisi sistemleri suyun buharlaşmasıyla ortaya çıkan yüksek soğutma etkisine sahiptir ve bu aynı
zamanda durağan bir gaz bulutu yarattığından yangını boğmaktadır. Genel olarak Su sisi sistemleri ile
Yangını bastırma ya da söndürme şu mekanizmaların sağlanması ile gerçekleşir: 1)Yangından yayılan
sıcak gazların soğutulması ile yanan yüzeyin sıcaklığını düşürmek, 2) Havanın yer değiştirmesi,
seyreltilmesi ve oksijenin tüketilmesi sonucunda yanan yüzeydeki oksijen konsantrasyonun
azaltılması, 3) Su sisi ve su buharı yardımı ile yangın yüzeyinin radyant ısı yayınımı değerini düşürme,
4) Yakıt buharının yangın ürünleri ve vaporize su ile seyreltilmesi, 5) Yanıcı gaz akımı ile oluşan alev
yayılması ve parlamasının su sisi spreyi ile azaltılması.
8.2. Su Spray (Deluge), Sprinkler ve Su Sisi Sistemleri Arasındaki Farklar Nelerdir?
Su Spray ve Sprinkler Sistemleri yangın ile mücadele eder ve öncelikli olarak yanan yüzey alanını
ıslatarak, etrafındaki yapı elemanlarını da soğutarak korur ve böylelikle yangını bastırır veya kontrol
altına alır. Bu yüzden bu sistemler daha yüksek debiler ve daha büyük su tanecikleri sayesinde daha
yüksek etkinlik sağlarlar.
Su Sisi Sistemleri ise, yangın kaynağının içindeki ve etrafındaki suyu buharlaştırarak yangınla
mücadele eder. Suyun buharlaşması yangın bölgesinden büyük miktardaki enerjiyi çekerek alevi
soğutur ve yangının açığa çıkardığı ısıyı düşürür ve oluşan su buharı yangının boğularak sönmesine
yardımcı olur. Açık alanlardaki yangınlarda, Su Sisi Sistemleri içerdikleri su tanecik çapları yangın
kaynağına penetre olabilecek kadar büyük aynı zamanda da yangın kaynağı içerisinde
buharlaşabilecek kadar küçük boyutta olduğu zaman en iyi performansı gösterir. Kapalı mahallerdeki
yangınlarda ise daha yüksek sıcaklıklar sözkonusu olacağından yüksek sıcaklıklar buharlaşmayı
artırarak Su Sisi sisteminin yangınla mücadele etkisini güçlendirir.
8.3. Gazlı Söndürme Sistemleri ile Kıyaslandığında Su Sisi Sistemlerinin Avantajları/
Dezavantajları Nelerdir?
Gazlı söndürme sistemleri ile kıyaslandığında Su Sisi sistemlerinin avantajları: 1) Su sisi toksik
değildir; 2) Su sisi soğutma etkisi sağlar; 3) Pompalı su sisi sistemleri sürekli yangınla mücadeleye ve
birden fazla zonu aktive etme imkanı sağlar; 4) Su sisi sistemleri havalandırma ve mahaldeki
açıklıklara daha az duyarlıdır. Sonuç olarak, su sisi sistemleri tam kapalı olmayan mahallerde gaz
sistemlerinden daha uygun olup, sprinkler sistemlerindeki gibi zonlama imkanına sahiptir. 5) Su sisi
sistemleri gazlı söndirme sistemlerine kıyasla daha erken aktive edilebilmeleri sayesinde yangının
sebep olabileceği hasarları azaltır.
Gazlı söndürme sistemleri ile kıyaslandığında Su Sisi sistemlerinin dezavantajları: 1) Su Sisi
Sistemleri eğer yangının başladığı bölge Su Sisi sprayinin direk etki alanında ise daha verimli
olmaktadır, 2)Su Sisi Sistemleri daha geniş ve karmaşık borulama gerektirmektedir, 3)Su Sisi
Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri
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Sistemleri su hasarına yol açabilir, 4)Su Sisi Sistemlerinin çalışma prensibi olan buharlaşma efekti için
ısı gerektiğinden küçük boyutlu yangınlar bu sistem ile söndürülemeyebilir, 5)Su Sisi sistemleri yangını
söndürmek için daha uzun sürelere ihtiyaç duyabilir.
8.4. Su Sisi Sistemleri Dumanı Yıkayabilir mi(Temizler mi)?
Tunel ve koridorlarda yapılan testlerde edinilen deneyimler ve duman/is temizleme için kurulan
düzenekler göstermiştir ki, doğru şartlar altında, Su Sisi Sistemleri dumanın içerisindeki is ve kurum
partiküllerini yıkayabilir/temizleyebilir. Bu performansın etkinliği daha çok su sisi sisteminin yayılma
yoğunluğuna ve tanecik çapına, ayrıca duman partiküllerinin su sisi atmosferi içerisinde kalma
süresine bağlı olduğundan duman/ is yıkama kapasitesi genelleştirilmemeli ve durum bazında
değerlendirilmelidir. Su sisi sisteminin karbonmonoksit (CO) ve karbondioksit (CO 2 ) gibi suda
çözünmeyen gazları duman içerisinden ayrıştırmadığının farkına varılması da ayrıca önemlidir. Ancak,
Hidrojen klorid (HCL) gibi bazı toksik gazlar suda çözünebilir ve belirli bir dereceye kadar dumandan
uzaklaştırılabilir.
8.5. Su Sisi Sistemlerinin İtici Gaz Olarak Nitrojen Kullanması Durumunda, Korunan Mahal
İçerisindeki Oksijen Miktarı Can Güvenliği Açısından Nasıl Ele Alınmalıdır?
Böyle sistemlerde bu, yangın testlerine veya geçerli hesaplama metodolojileri kullanılarak yapılan
değerlendirmeler neticesinde üreticinin sorumluluğunda olmalıdır.
8.6. Yüksek Basınçlı ile Düşük Basınçlı Sus Sisi Sistemleri Arasındaki Farklar Nelerdir?
Her iki sistem de aynı standartlara uygun olarak test edilir ve onaylanır. İki sistem arasındaki en
önemli fark nozul dizaynında karşımıza çıkmaktadır. Burada su farklı metodlar ile atomize edilirken
farklı su basınçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.Düşük Basınçlı ve Yüksek basınçlı Su sisi Sistemlerinde
nozuların farklı dizayn edilmesi ve bu nozullar için ihtiyaç duyulan basınçlar su / itici gaz temini,
pompa,kontrol ve borulama parametrelerinde değişik gereksinimler ortaya çıkarmaktadır. Her iki
sistem arasındaki temel farklar aşağıda verilmiştir;
Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemi

Düşük Basınçlı Su Sisi Sistemi

Test Standartları ve Onay Kriterleri:
* Her iki sistem için aynı (NFPA, CEN, FM Approvals v.b)
Su Basınçları:
Çalışma Basıncı: 60 -200 Bar
Sistem bekleme basıncı: 5-20 Bar

Çalışma Basıncı: 3 – 12 Bar
Sistem bekleme basıncı : 3 - 12 Bar

Tanecik Çapı:
Dv90 : 50 -200 μm
İki akışlı (twin-agent) sistemlerde Dv90: 50–200 μm

Dv90 : 200 -350 μm

Güç/Enerji Gereksinimleri
Pompalı sistemlerdeki güç gereksinimi Su basıncı x debi ile doğru orantılıdır.
Yüksek basınçlı sistemler yüksek su basıncı gereksinimi nedeniyle yüksek güce ihtiyaç duyarken,
Düşük basınçlı sistemler ise daha düşük basınç gereksinimi nedeniyle düşük güçlere ihtiyaç duyarlar.
Su Debisi Gereksinimleri
Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri
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Su debisi gereksinimleri sistem dizaynı, sistem aktivasyon süresi, korunan mahal, havalandırma, yakıt
cinsi vb. etkenlere bağlıdır.
Nozul Çapı ve Orifis Çapları
Yüksek basınçlı sistemlerdeki nozul orifis çapları genellikle düşük basınçlı sistemlerdekine göre daha
küçük olup, orifis çapları nozul tipine ve markasına bağlıdır.
Su Filtrasyonu ve Su Kalitesi
Yüksek basınçlı su sisi sistemlerinde nozul orifis çaplarının daha küçük olması sebebiyle, bu sistemler
düşük basınçlı sistemlere kıyasla daha iyi bir su filtrasyonu ve kalitesine ihtiyaç duyarlar.
Basınçlandırma sistemleri:
Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemi

Düşük Basınçlı Su Sisi Sistemi

1.Silindir Sistemleri
2.Pozitif yerdeğiştirmeli pompa sistemleri

1. Silindir Sistemleri
2. Santrifüj pompa sistemleri (sprinkler pompaları)
3. Şehir Şebekesi

Borulama Sistemleri
Yüksek basınçlı su sisi sistemlerindeki borulama ve fitting elemanları korozyana ve yüksek su
basınçlarına karşı dayanıklı olup, genellikle paslanmaz çelik malzemeden yapılmaktadır. Boru çapları
düşük su sisi sistemlerinde kullanılanlara göre daha küçüktür.
Düşük basınçlı su sisi sistemleri standart sprinkler sistemleri ile aynı basınç aralığında çalışır. Ancak
düşük basınçlı su sisi nozulları standart sprinklere göre daha düşük orifis çaplarına sahip
olduklarından filtrelemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Borular ve fitting elemanları değişik uygulamalara
bağlı olarak paslanmaz çelik, bakır veya plastik malzemeden seçilebilir.
Sistem Bekleme Basınçları
Yüksek basınçlı otomatik su sisi sistemleri genellikle sistem çalışma basıncına göre daha düşük
sistem bekleme basıncına sahiptir.
Düşük basınçlı otomatik su sisi sistemleri ise genellikle sistem çalışma basıncıyla aynı sistem bekleme
basıncına sahiptir.
Nozul Yerleşimi ve Yüksekliği
Nozul yerleşimi ve montaj yüksekliği; sistemin yüksek veya düşük basınçlı olmasına göre değil,
markalara ve korunan mahallere bağlı olarak değişir.
8.7. Nozulların Tıkanmasını Engellemek İçin Ne Yapılmalıdır?
Su Sisi nozulları uzun kullanım süreleri ve korozif dış etkenlere maruz kalma neticesinde dahi
çalışırlar. Su sisi nozulları korozyondan kaynaklı tıkanmaları önlemek amacıyla korozyona dayanıklı
malzemelerden imal edilmiştir. Buna rağmen onay kuruluşları farklı üreticilerden korozyon testleri talep
etmektedir. Bu testler ve teknik kontroller onay kuruluşları tarafından periodik olarak yapılmaktadır. Su
Sisi Sistemlerinde nozul girişlerine, ana su girişlerine ve kolon hatlarına nozullarda tıkanmayı önlemek
amacıyla filtre elemanları/pislik tutucular monte edilmektedir. Sonuçta Su Sisi Sistemlerinde kullanılan
suyun temiz olması gerekmektedir.

Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

2079 _______

8.8. Su Sisi Sistemleri Nerede Test Edilebilir?
Su Sisi Sistemleri için genel olarak iki tip test mevcuttur: 1) Yangın Söndürme performans testi, 2)
Malzemelerin güvenilirlik testi. Bu testler aşağıda adı verilen kurum, kuruluş ve labarotuarlarda
yapılabilmektedir;
FM, UL, SP İsveç teknik araştırma Enstitüsü, Sintef (Iskandinav Bağımsız Araştırma Kuruluşu), VTT
(Finlandiya Teknik Arşatırma Merkezi), DFL Danimarka Yangın Laboratuarı, DBI Danimarka Yangın
Enstitüsü v.b. Komponet testleri için akredite edilen kuruluşlar ise: FM, UL, VDS, DNV vb. kurumlardır.
8.9. Su Sisi Sistemlerinde Paslanmaz Çelik veya Korozyona Dayanıklı Onaylı Boru Malzemeleri
Dışında Karbon-Çelik, Çinko Kaplı veya Galvaniz Kaplı Boru Kullanılabilir mi?
Bu soruya verilecek cevap genel olarak: “hayır” dır. Ancak bazı geniş orifisli su sisi sistemi nozulları
için elektrostatik-galveniz kaplı borular bazı onay mercileri tarafından o amaca uygun olarak
kullanımının test edilmesi ve periodik kontrollerin yapılması şartıyla kabul edilebilir.
8.10. Su Sisi Sistemlerinin Bakım Gereksinimleri Nedir?
Bu konu seçilen sisteme ve üreticiye ve lokal yönetmelik/standartlara bağlı olmak ile birlikte minimum
bakım gereksinimi sprinkler ve gazlı söndürme sistemleri ile aynı olmalıdır.
8.11. Su Sisi İnsana Zararlı Mıdır?
Çok küçük su tanecikleri insan ciğerine ulaşabilir mi? Genelde bir mahalde yangın çıktığında o
mahalde bulunan kişiler öncelikli olarak tahliye edilir. Su Sisi sistemi zehirli bir madde içermemesine
karşın, yangından kaynaklanan zehirli gazlar ve zaman zaman mahalde oksijen konsantrasyonunun
düşmesi o mahalde bulanabilecek kişiler için güvenli değildir.
8.12.Su Sisi Sistemleri İçin Global Bir Tasarım/Yerleşim Parametreleri Mevcut mudur?
Sprinkler sistemine zıt olarak su sisi sistemleri için global bir tasarım parametresi yoktur. Üreticiler,
markalar, modeller arasında bile bu konuda farklılıklar bulunmaktadır. Aynı marka içerisinde bile
tasarım farklılıkları ortaya çıkmaktadır.
8.13. Bir Üreticinin Bir Uygulama Hakkında Aldığı Onay Aynı Tip Uygulamada Başka Bir Üretici
İçin Geçerli Olur mu?
Hayır.
8.14. Su Sisi Sistemi Aktive Edildiğinde Fark Edilebilir mi?
Su Sisi Sistemleri aktive edildiğinde yangın dumanı ile karışır. Hem duman hem de sis ortamdaki ışığı
zayıflattığından insanların yangın olan mahalde Su Sisi Sisteminin aktive olduğunu farketmeleri zor
olabilir.
8.15. Su Sisi Sistemlerine Köpük Maddesi İlave Edilebilir mi? Avantajları Nedir?
Pek çok su sisi sistemi köpük ilaveleriyle birlikte çalışabilir. AFFF tipi köpük ilavesi fuel sprey
yangınlarında farkedilebilir bir etki sağlamaz. Ancak, AFFF tipi köpük ilavesi yüzey yangınları için pek
çok durumda performansı arttırır. AFFF köpük ilavesi, su damlacıklarının buharlaşmasını azaltıcı
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yönde etki eder, dolayısıyla AFFF köpük ilavesi kapalı hacimlerdeki yangınlarda, yangın asıl olarak
suyun buharlaşması yoluyla söndürüldüğünden yangın korunum performansını düşürür. Bu nedenle
AFFF köpük ilavesi ancak su sisi sistemi üreticisinin tavsiyesi üzerine uygulanmalıdır.
8.16. Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemleri İnsana Zarar Verir mi?
Su sisinin momentumu/ hızı boşaltıldıktan sonra çok hızlı olarak dağıldığından, yayılan su sisi
spreyleri genellikle zararsızdır ve nozuldan birkaç desimetre uzaktadır.
8.17.Su Sisi Sistemleri Cereyan veya Havalandırma Olan Alanlarda Yangınla Mücadele Edebilir
mi?
Nozulun yerleşimine bağlı olarak evet. Su sisi sistemleri tünel yangınlarında ve dış saha yangınlarında
önemli ölçüde havalandırma ve cereyan durumlarında başarılı olarak test edilmiştir. Ancak su sisi
sistemleri yalnızca dizayn ve test edildiği şartlarda ve konumlarda monte edilmelidir.
8.18. “Sistem İşletme Basıncı” ile “Sistem Çalışma Basıncı” Arasındaki Fark Nedir?
Sistem işletme basıncı, su sisinin boşaltılmaya başladığı andaki önceden belirlenmiş dizayn
basıncıyken, sistem çalışma basıncı ise sistemde oluşabilecek maksimum basınçtır.
8.19. Maksimum Montaj Yüksekliği Nedir?
Bir sistem için maksimum nozul montaj yüksekliği yangın testleriyle belirlenmelidir. Bugüne kadar test
edilen maksimum nozul yüksekliği yaklaşık 10 metredir.
8.20. Dv F (Drop Diameter) Neyi İfade Eder?
Su Sisi Sistemi aktive edildiğinde nozuldan 60 sn süresince çıkan sis hacmi toplamının içerisindeki likit
akışkanın % cinsinden tanecik sayısı ve µm olarak tanecik çap değerini belirler.
Dv50 : Nozuldan çıkan sis içerisindeki taneciklerin % 50 sinin küçük çaplı taneciklerden %50 sinin ise
daha büyük çaplı taneciklerden oluştuğunu ifade eder..
8.21. “Twin-Fluid” Çift Akışkanlı Su Sisi Sistemi Nedir?
Suyun ve atomize maddenin (çoğunlukla basınçlı inert gaz) su sisi nozuluna ortak ya da ayrı ayrı
borularla iletildiği sistemlerdir.

SONUÇ
Su Sisi Sistemlerinin 200 yıllık bir geçmişe sahip olan Konvansiyonel Sprinkler Sistemlerinin yerini
alması veya sprinkler sistemleri yerine kullanılması sistemlerin yatırım ve işletme maliyetleri, uygulama
performans kriterleri, sistem optimizasyonları gözönüne alındığında mümkün görünmemektedir. Aynı
durum gazlı söndürme sistemleri için de geçerlidir.
Su Sisi Sistemleri, Sprinkler ve Gazlı Söndürme Sistemleri arasında kendine ihtiyaç duyulan alanda ve
yapılacak olan uygulama için 1:1 ölçekli testler yapılarak çözüm sağlayacaktır.
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Yapılacak olan her yangın söndürme sisitemi uygulamasını Su Sisi Sistemi ile çözmek yanlış olacağı
gibi, Su Sisi Sistemi yerine konvansiyonel bir sistemde ısrarcı olmak da hatalı bir karar olacaktır.
Su Sisi Sistemlerinin mutlaka hidrolik açıdan iyi bir mühendislik hesabı ve proje ile hayata geçirilmesi
ve tercih edilecek olan firmanın yapacağı sistem için sözkonusu uygulama ile ilgili onay
kuruluşlarından “sistem onayı” almış olması tercih sebebi olmalıdır.
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YAĞMURLAMA SİSTEMLERİNDE BORULAMA VE SİSMİK
KORUMA
Gökhan BALIK
Abdurrahman KILIÇ

ÖZET
Son yıllarda meydana gelen depremlerde, bina çökmemişse, elektrik kontağı, açık ateşler, mumlar ve
gaz yakıtlar nedeniyle meydana gelen yangınlar büyük hasar meydana getirmiştir. Ülkemizin deprem
kuşağında yer alması nedeniyle, binalarda sulu söndürme sistemlerinin önemli bir bileşeni olan
yağmurlama sistemlerinin tesisinde, deprem önlemlerinin göz önünde bulundurulması, yağmurlama
sistemlerinin deprem sonrasında da işlevlerini yerine getirebilecek şekilde tesis edilmeleri
gerekmektedir.
Bu çalışmada yağmurlama sistemi boruları ve bileşenlerinin sismik hareketlere karşı korunması için,
özellikle NFPA kodlarında ve FM Global kitapçıklarında belirlenmiş olan tasarım esasları incelenmiş
ve alınması gereken önlemler değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma kapsamında, yağmurlama
borularının birbirlerine bağlanmasında kullanılan esnek bağlantılar, boruların yapı elemanlarına
bağlanmasında kullanılan iki yollu enine ve boyuna sabitleme askı elemanları, ana kolonların
sürüklenmesini engelleyen dört yollu sismik bağlantılar ve dilatasyon geçişleri için yapılan detay
uygulamaları ele alınmış ve farklı yöntemler karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Esnek kaplin, Deprem geçiş bağlantısı, Sabitleme askısı, Dört yollu askı, İki yollu
enine ve boyuna destek.

ABSTRACT
In the recent earthquakes, if the building has not collapsed, devastating losses have occurred due to
fires caused by electrical contact, open fires, candles and gas fuels. Since our country is in the fault
line, sprinkler systems, which constitutes a major component of the water-based extinguishing
systems, must be installed by taking the earthquake measures into account and the system must be
able to continue functioning after the earthquake.
In this study, the required measures for the protection of sprinkler system pipes and equipment
against seismic loads are evaluated, based on the design criteria specified in NFPA codes and FM
Global data sheets. In the context of the study, the available methods are investigated and compared
including the use of; flexible couplings for connecting the sprinkler pipe ends, lateral and longitudinal
two-way sway braces for attaching the pipes to the structural components, four-way sway braces for
preventing the pullout of the risers and seismic separation assemblies where the pipes cross the
building seismic separation joints.
Key Words: Flexible coupling, Seismic separation assembly, Sway brace, Four-way brace, Two-way
lateral and longitudinal support.

Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

2086 _______

1. GİRİŞ
Binalarda, statik ve dinamik yükleri karşılamak üzere tasarlanan kolonlar, kirişler, döşemeler gibi yük
taşıyan elemanlar dışındaki tüm bileşenler, yapısal olmayan elemanlar şeklinde sınıflandırılır.
Yağmurlama sistemlerinin kendisi de, diğer bina tesisatları gibi bu sınıf içerisinde yer alır. Yapısal
olmayan elemanlar deprem sırasında yerlerinden hareket ederek insanlara ya da hayati önem taşıyan
ekipmanlara doğrudan zarar verebilirler. Bunun yanı sıra bu tür elemanların yol açabileceği; deprem
sonrasında ihtiyaç duyulacak fonksiyonların yerine getirilememesi, binada yer alan zararlı maddelerin
kontrolsüz bir şekilde yayılması ya da doğal gaz hatları ya da elektrik sistemlerinde meydana gelen
hasar nedeniyle yangın meydana gelmesi gibi zararlar da söz konusudur. Özellikle bu son husus,
yangının depremden bağımsız bir afet olarak değerlendirilmesini engeller. Dolayısıyla yangın korunum
sistemleri, deprem sonrasında da fonksiyonlarını yerine getirebilecekleri şekilde tasarlanmak
zorundadır. Bu husus yangın korunum sistemleri arasında özellikle de, binanın hemen hemen tüm
kullanım alanlarına hizmet veren yağmurlama sistemini ilgilendirmektedir.
Deprem sırasında yapısal olmayan elemanlar zarar görmesine neden olan iki ayrı etki söz konusudur.
Birinci etki, ana yapı elemanının diferansiyel hareketleri nedeniyle, yapısal olmayan elemanlarını şekil
değişimine zorlayan gerilmelerin oluşmasıdır. Yağmurlama sistemi borularında bu gerilmeleri azaltmak
için, borulamada belirli aralıklarla esnek kaplin kullanılması ya da boruların yapı elemanlarını geçtiği
noktalarda esnek geçiş detayları kullanılması ya da boşluk bırakılması gibi önlemler alınır.
Yapısal olmayan elemanlara zarar verebilecek diğer etki ise, yapısal olmayan elemanın aşırı
sallanması ve yapı elemanlarına ya da diğer yapısal olmayan elemanlara çarpmasıdır. Yağmurlama
sistemi borularında bu ikinci tür etkiye karşı alınacak tedbir ise, boru ağının bir bütün olarak yapı
elemanıyla aynı hareketi yapmasını sağlayacak şekilde, boruların yapı elemanlarına iki yollu ve dört
yollu sabitleme askılarıyla sabitlenmesidir.
Depremin neden olduğu farklı etkilere karşı yağmurlama sistemi borulamasında ne tür tedbirler
alınacağı, National Fire Protection Association (NFPA) kuruluşu tarafından hazırlanan kodlardan
NFPA 13’te, ayrı bir bölüm halinde açıklanmıştır [1]. Bu çalışmada ayrıca, NFPA 13 kodunun 2010
sürümü içerisinde verilen teknik bilgilerin daha detaylı örneklerle açıklandığı bir el kitabından da
yararlanılmıştır [2]. Yağmurlama sistemlerinin deprem yüklerine karşı korunması konusunda
başvurulabilecek bir diğer önemli kaynak da, Factory Mutual (FM) Insurance Company kuruluşu
tarafından hazırlanmış olan FM Global kitapçıklarıdır. Bu çalışmada, NFPA 13 kodundaki bilgilerle
karşılaştırılarak değerlendirilmek üzere, konu ile ilgili FM Global kitapçığının 2010 yılı sürümü göz
önünde bulundurulmuştur [3]. NFPA 13’te deprem yükleri ile ilgili olarak belirtilen hususlar, genellikle
American Society of Civil Engineers (ASCE) kuruluşunun çalışmaları esas alınarak hazırlanmıştır.
Binalara etkiyen deprem yüklerinin nasıl hesaplanacağı, ASCE’nin, Structural Engineering Institute ile
birlikte hazırlamış olduğu ASCE/SEI 7–05 kodlu standardında yer almaktadır [4].
Türkiye’de geçerli olan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’te (BYKHY), birinci ve
ikinci deprem bölgelerinde yer alan binalarda yağmurlama sistemlerinin sismik koruması için alınması
gereken tedbirlerden kısaca bahsedilmektedir [5]. Yönetmelikte yer almayan hususlar için öncelikle
Türk standartlarına başvurulması, ilgili Türk standardının olmaması halinde ise, öncelikle Avrupa
standardının esas alınması gerektiği belirtilmektedir. Türk ve Avrupa standartlarında düzenlenmeyen
hususlar için ise uluslar arası geçerliliği kabul edilen standartlara başvurulabileceği yazılmıştır.
Yönetmeliğin belirlediği bakış açısına göre, sırasıyla Türk, Avrupa ve Amerikan standartlarını esas
alan ve yağmurlama sistemlerinin uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Türkçe kaynaklar da bulunmaktadır
[6]. Uygulama kitabı şeklinde hazırlanan bu kaynakta, yağmurlama sistemlerinin sismik korumasıyla
ilgili olarak NFPA 13’ün esas alındığı görülmektedir.
Bu çalışma ile ilgili yapılan literatür araştırmaları kapsamında Yönetmelik ve standartlar dışında,
Türkiye’deki uygulamalarla ilgili yayınlanmış çalışmalar ve ticari uygulamaların yer aldığı internet
görsellerinden de yararlanılmıştır [7-8].
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2. BORULAMADA ESNEKLİK SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER
Bina bölümlerinin birbirlerine göre diferansiyel hareketi nedeniyle hasar görebilecek boru hatlarına
esneklik kazandırma için esnek kaplin kullanımı, dilatasyon geçişlerinde sismik bağlantı detayı
uygulaması ve boruların yapı elemanını geçiş noktasında boşluk bırakılması gibi tedbirler alınmaksı
söz konusudur.
2.1. Esnek Kaplin Yerleşimi ve Boru Geçişlerinde Boşluk Bırakılması
Esnek kaplin, boşluklu ve sızdırmaz bir şekilde birleştirdiği iki boru parçasının birbirine göre en az 1o
açısal hareketine izin veren bir bağlama elemanıdır. Bu değerin altında açısal hareketlere izin veren
kaplinler ise rijit kaplin olarak değerlendirilmektedir. Şekil 1’de esnek kaplin için bağlantı detayı
verilmiştir.

Şekil 1. Esnek Kaplin Bağlantı Detayı [2].
Yönetmeliğe (BYKHY) göre, 65 mm ve daha büyük nominal çaplı boruların katlardan ana dağıtım
borularına bağlanmasında esnek bağlantıların kullanılması zorunludur [5]. Bunun dışında esnek kaplin
yerleşimi ile olarak NFPA kodlarında ve FM Global kitapçıklarında yer alan bazı genel kurallar aşağıda
verilmektedir.







Küçük çaplı borular daha esnek olduklarından, çapı 51 mm’yi (2”) geçmeyen boru hatlarında
esnek kaplin kullanımına ihtiyaç yoktur.
Binaların deprem yüklerine karşı dayanımının hesabında, katların birbirine göre kayma
hareketi de göz önünde bulundurulmaktadır. NFPA 13’e göre riser boruları kat geçişlerinde
esnek kaplinlerle birleştirilmeli ve böylece öngörülen en fazla kayma miktarını da
dengeleyebilecek bir esneklik sağlanmalıdır. Bu amaçla, riser borularının en üst ve en altından
en fazla 610 mm mesafede birer adet esnek kaplin kullanılmalıdır.
Boruların betonarme ya da tuğla duvarları geçiş noktalarında yeterli boşluk bırakılmamışsa,
duvarın her iki yüzeyinden en fazla 305 mm mesafede birer adet esnek kaplin kullanılmalıdır.
Boru çevresinde bırakılması gereken boşluğun genişliği; çapı 25 mm ile 90 mm (1” ile 3½”)
arasında olan borular için en az 50 mm ve çapı 100 mm (4”) ve üzerindeki borular için de en
az 100 mm olmalıdır. Bu boşluklar; boru malzemesi ile uyumlu, geçiş yapılan duvarın yangına
dayanım süresi kadar dayanım sağlayan, esnek bir malzeme ile doldurulmalıdır.
NFPA 13’e göre, riser borularının her bir kat içerisinde kalan kısımlarında; tavandan en fazla
610 mm aşağıda bir adet ve tabandan en fazla 305 mm yukarıda bir adet olmak üzere, her
katta ikişer adet esnek kaplin kullanılması gerekmektedir. Katlarda tavana yakın olan esnek
kaplinin konumu, ana dağıtım borusu bağlantısının üzerinde ise, ayrım noktasından en fazla
610 mm uzaklıkta üçüncü bir esnek kapline ihtiyaç bulunmaktadır (Şekil 2).
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Şekil 2. NFPA 13’e Göre Riser Borusu ve Ana Dağıtım Borusu Üzerindeki Esnek Kaplin Yerleşimi [1].


FM Global kitapçığına göre, Şekil 3’teki gibi bir yerleşimde, riser borusunun döşemeyi
geçişinde yeterli boşluk bırakılırsa, A ve B ile gösterilen ve döşemeye en fazla 305 mm
mesafede yer alan, iki ayrı esnek kaplinden sadece birinin kullanılması yeterli olmaktadır.
A
305 mm

Boşluk

305 mm

B

Şekil 3. FM Global’e Göre Riser Borusu Üzerindeki Esnek Kaplin Yerleşimi ve Geçiş Boşluğu [3].






Yağmurlama borusunun bağlandığı yapı elemanı dışındaki bir yapı elemanının, deprem
sırasında hareket ederek boruya çarpmaması için, boru hattı ile aradaki mesafe (örneğin
tavana mesnetlenmiş bir dağıtım borusunun bir kolona olan uzaklığı) en az 50 mm olmalıdır.
Boru hatlarında sıcaklık kompanzatörü kullanılmışsa, bağlantı noktasının bir tarafında bir adet
esnek kaplin kullanılmalıdır.
Birden fazla yağmurlama başlığına hizmet vermek için branşmandan alınan düşey bağlantı
hatlarında, hat uzunluğu 4.6 m’den fazla ise, en üstten itibaren 610 mm mesafede bir adet
esnek kaplin kullanılmalıdır.
Riser borularının ve benzeri düşey hatların ara kademede desteklendiği askı noktalarının
altında ve üstünde birer adet esnek kaplin yerleşimi yapılmalıdır.
Yağmurlama borusu branşman hatlarının düşeyde yol aldığı durumlarda (asma kat
yağmurlama sistemi hattı, yangın dolabı bağlantısı, raf arası yağmurlama başlığı bağlantısı,
vs), boru çapından bağımsız olmak üzere, esnek kaplin yerleşimi yapılmalıdır. Düşey borunun
üst kısmından itibaren ilk 610 mm mesafede, düşey borunun yapı bileşenine bağlandığı askı
elemanının üst kısmında ilk 610 mm mesafede ve herhangi bir askı olmaması halinde hattın
en alt seviyesinden en fazla 610 mm yukarıda olmak üzere kaplin kullanımına ihtiyaç vardır.
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2.2. Deprem Geçiş Bağlantısı Yerleşimi
Yağmurlama sistemi zonları belirlenirken, tasarımda genellikle bina dilatasyon geçişleri bir sınır olarak
alınır ve zorunlu kalınmadıkça boru hatlarının bu sınırı geçmesi istenmez. Bununla birlikte, yangın
pompa dairesinden her bir yağmurlama zonuna giden riser hatlarının yatayda taşınması sırasında söz
konusu geçişler zorunludur.
Borulamanın bina dilatasyon geçişlerinde, basit bir esnek kaplinin sağlayabileceğinden çok daha fazla
esneklik sağlayan özel bağlantılara ihtiyaç vardır. Üstelik, bina bölümlerinin birbirlerine göre sağa-sola,
öne-arkaya ve yukarı-aşağı gibi farklı bağımsız yönlerde hareket etmesi söz konusu olabileceği için,
kullanılması gereken geçiş detayı, tüm yönlerde esneklik sağlayabilmelidir. Yönetmeliğe göre,
dilatasyon geçişlerinde her üç yönde hareketi karşılayacak detaylar uygulanması zorunludur [5].
Yağmurlama sistemi borularının bina dilatasyon geçiş noktalarında en fazla kullanılan iki bağlantı türü
Şekil 4’te verilmektedir. Şeklin sol tarafındaki bağlantı, sadece esnek kaplinlerden ve dirseklerden
oluşmakla birlikte, imalatı zor bir detaydır. Diğer bağlantı türü ise esnek boru parçalarını içeren bir Ubağlantı parçasıdır.

Şekil 4. Dilatasyon Geçiş Bağlantısı Örnekleri [8] ve [1].
Gerek NFPA 13’te gerekse FM Global kitapçıklarına, deprem geçiş bağlantısı detayının yerleşim esası
ile ilgili tartışma konusu olan bir ifade yer almaktadır. Bu ifadeye göre, dilatasyon geçiş detayının
sadece zemin kat ve üzerindeki seviyelerde zorunlu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Dilatasyonlarla
ayrılmış olan bina bölümlerinin çepeçevre torağa bitişik olması durumunda, bu ifadeyi haklı çıkaracak
bir gerekçe olarak düşünülebilir. Şöyle ki, binaya bitişik toprağın çevresel olarak bina bölümlerini bir
arada tutması ve bağıl hareketi sınırlandırması mantıklı bir düşüncedir. Öte yandan deprem sırasında
kendisi de hareket eden toprağın, bu bütünlüğü sağlayacağına ne kadar güvenilebileceği belirsizdir.

3. BORULAMADA RİJİTLİK SAĞLAYAN ÖNLEMLER
Deprem sırasında boru hatlarının kontrolsüz hareket etmesini engellemek ve bina yapı elemanlarıyla
bir bütün halinde hareketini sağlamak için, boru ve ekipmanların yapı bileşenlerine uygun şekilde
sabitlenmeleri gerekir. Normalde boru hatlarını yapı bileşenlerine bağlayan sabit askı ve kelepçeler,
boru hattının düşey yöndeki ölü ağırlık kuvvetini karşılamaya yönelik olarak tasarlanırlar. Ancak boru
hatlarının deprem sırasında farklı yönlerde oluşacak kuvvetlere karşı koyabilecek, enine ve boyuna iki
yönlü sabitleme askılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca ana kolonların herhangi bir yöne savrulmasını
engellemek için dört yollu sabitleme askıları kullanılmalıdır.
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3.1. İki Yollu Sabitleme Askı Elemanları
Yönetmeliğe (BYKHY) göre, 65 mm ve daha büyük nominal çaplı boruların tavanlara tutturulmasında
iki yollu enine ve boyuna sabitleme askı elemanları kullanılarak boruların kırılmasının önlenmesi
gerekmektedir [5]. FM Global kitapçığında iki yollu enine ve boyuna sabitleme askı elemanları için
Şekil 5’teki gösterim kullanılmaktadır. Buna göre, sabitleme elemanları boru ile yapı elemanını
birbirine bağlayan bir rijit bağlantı çubuğu ya da boru parçası ile uçlardaki iki adet bağlantı
elemanından oluşmaktadır. Bu elemanlar genel olarak çekmeye ve basma kuvvetlerine karşı direnç
göstermekte olup, taşıdıkları boru parçasının yapı elemanından ayrı hareket etmesine engel olmak
üzere tasarlanırlar. Enine sabitleme askıları, boru eksenine dik yönde ortaya çıkan kuvvetleri
dengelerken, boyuna askı elemanları da boru eksenine paralel yöndeki harekete karşı koyarlar.
İki yollu enine sabitleme askı elemanı

İki yollu boyuna sabitleme askı elemanı





Şekil 5. İki Yönlü Enine ve Boyuna Sabitleme Askı Elemanları [3].
3.1.1. İki Yollu Sabitleme Askı Elemanlarına Etkiyen Yatay Yükler
İki yollu sabitleme askı elemanlarının seçiminde, yatay yöndeki kuvvet (F, N) önem taşır. Bu kuvvetin
hesaplanması için, sabitleme askısının etki alanına giren boru ağı parçasının su dolu ağırlığı (Wp, kg)
ve yatay yönde deprem sırasında ortaya çıkması öngörülen ivme (G, m/s2) bilinmelidir. Bu durumda
sabitleme askısının taşıması gereken yük:
F = Wp . G

(N)

(1)

şeklinde bulunur. Wp değeri, FM Global kitapçığında ya da NFPA 13’te boru malzemesine, borunun
basınç sınıfına (Schedule 10, Schedule 40, vs) ve boru çapına bağlı olarak tablolar halinde
verilmektedir. Yatay yöndeki ivme değeri ise, içinde bulunulan deprem kuşağına göre değişmektedir.
Genellikle bu değer yerçekimi ivmesi (g, m/s2) değerinin bir katsayı ile çarpımı şeklinde
tanımlanmaktadır. FM Global kitapçığına göre, dört sınıfa ayrılmış ve bunlar; 50, 100, 250 ve 500 yıllık
deprem bölgeleri şeklinde adlandırılmıştır. G değerinin bulunmasında kullanılan katsayı, 50 yıllık
deprem bölgesi için 0.75 ve 100 yıllık deprem bölgesi için 0.5 şeklinde alınmaktadır. 250 ve 500 yıllık
deprem bölgelerinde ise, G = 0.4 . g şeklinde hesap yapılmaktadır. FM Global’deki bilgilerden farklı
olarak, NFPA 13’teki hesap yöntemiyle yatay yük elde edilirken, (1) eşitliğinde 1.15 emniyet katsayısı
kullanılmaktadır. Öte yandan FM Global’de, deprem kuşağına göre farklı değerler alan yatay ivme
değeri, NFPA 13’te genellikle sabit ve G = 0.5 g şeklinde alınmaktadır.
İki yollu sabitleme askı elemanlarına gelen yatay yük, yukarıda anlatılan şekilde hesaplandıktan sonra,
askı elemanının her bir bileşeninin (rijit çubuk ya da boru parçası ile bağlantı elemanları) taşıyabildiği
yükleri gösteren tabloya göre boyutlandırma yapılır. Burada her bir elemanın taşıyabildiği yük,
sabitleme askısının düşeyle yaptığı açıya () ve rijit çubuğun ya da boru parçasının boyutlarına
bağlıdır.  açısı genellikle 30 o, 45 o ya da 60o değerlerinde alınmaktadır. Rijit çubuk ya da borunun
çapı, hem taşıyabildiği yük açısından, hem de boru boyuna bağlı olarak basma kuvveti etkisi altında
burkulma oluşup oluşmayacağı açısından önemlidir. Çubuğun narinliğinin bir göstergesi olan çubuk
boyununun (l, m), çubuk yarıçapına (r, m) oranı olan l/r değeri, 100, 200 veya 300 olacak şeklinde üç
ayrı tablo kullanılmaktadır. Çubuğun narinliğinin bir göstergesi olan l/r değeri ne kadar yüksek ise, askı
elemanı o kadar narin bir yapıdadır. Bu nedenle, özellikle basma kuvveti altında burkulmaya maruz
kalabilecek elemanların seçiminde, l/r değerinin en fazla 200 şeklinde seçilmesi gerekmektedir.
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3.1.2. İki Yollu Sabitleme Askı Elemanlarının Yerleşim Esasları
İki yollu enine ya da boyuna sabitleme askı elemanlarının yerleşimiyle iligli olarak, FM Global
kitapçığında verilen esaslardan bazıları aşağıda verilmektedir.

















Düz boru parçalarında; iki yollu enine sabitleme askı elemanları en fazla 12.2 m aralıklarla ve
iki yollu boyuna sabitleme askı elemanları en fazla 24.4 m aralıklarla yerleştirilmelidir.
Ana dağıtım borularının en az 1.8 m uzunluktaki yatay parçalara ayrılan dönüşlerinde, dönüş
noktasının geniş çaplı boru tarafında en fazla 610 mm mesafede birer adet enine ve boyuna
iki yollu sabitleme askısı bulunmalıdır. Eğer dönüşlerde esnek kaplin vazifesi görebilecek bir
bağlantı kullanılmışsa, ilave iki yollu sabitleme askılarına ihtiyaç olacaktır.
Ana dağıtım hatlarının sonlarında, en fazla 1.8 m mesafede bir adet iki yollu enine ve en fazla
12.2 m mesafede bir adet iki yollu boyuna sabitleme askısı kullanılmalıdır. Eğer hattın ucu,
son 1.8 m’lik kısma iki yollu enine askı konulmasına izin vermiyorsa, hat kör uçla uzatılarak,
söz konusu bağlantının yapılması sağlanmalıdır.
Gerekenden fazla esnek kaplin yerleşimi yapılmış ise, düz borulardaki ya da yatay
dönüşlerdeki fazladan esnek kaplinlerden en fazla 610 mm mesafede birer adet iki yollu enine
askı kullanılmalıdır.
Bir ana dağıtım borusunun iki yollu enine askı elemanı bulunan noktasına en fazla 610 mm
mesafede, buna dik yönde bir tali boru hattı bağlıysa, ana dağıtım hattı için iki yollu enine askı
olarak yerleştirilen eleman, tali boru hattı için iki yollu boyuna askı vazifesi görür. Bu durumda
iki yollu askı elemanının hem enine hem de boyuna yükleri karşılayacak şekilde
boyutlandırılması gerekecektir.
Yukarıdakine benzer şekilde, ana dağıtım borusunun tali dağıtım borusuna dik olarak
bağlandığı noktada, ana hat üzerindeki iki yollu boyuna askı, tali hat için iki yollu enine askı
görevi görür. Bu durumda iki yollu askı elemanının hem enine hem de boyuna yükleri
karşılayacak şekilde boyutlandırılması gerekecektir.
Uygun bir şekilde yerleştirilmiş olan vidalı U (“U-bolt”, bkz.Şekil 6’daki bağlantı elemanları)
bağlantısı, boruyu yapı elemanına sağlam bir şekilde bağlıyor ve yapı elemanından sıkıca
ayırıyorsa, iki yollu enine bir askı elemanı olarak değerlendirilebilir.
Boruya bir tur sarımlı U kancaların (“Wraparound U-hangers”) ana dağıtım hatlarında iki yollu
enine askı elemanı olarak kullanımına izin verilmemelidir.
Ana dağıtım hatlarında, borular kısa askılarla tavana mesnetlenmiş olsalar da, iki yollu enine
sabitleme askılarının kullanımı ihmal edilmemelidir.
Branşman hatlarındaki iki yollu sabitleme askıları, 610 mm mesafede bir noktadan branşman
hattına dik bağlanan ana dağıtım boruları için, iki yollu boyuna sabitleme askısı vazifesi
göremez.
65 mm’den küçük çaplı branşman hatlarında, enine ya da boyuna sabitleme askılarına ihtiyaç
yoktur.
Boyutu 65 mm’den küçük olmayan branşman hatlarında ya da branşman hattında yön
değişikliği yapıldıktan sonraki uzunluğu 6.1 m’den fazla olan kısımlarda; branşman çapı 100
mm’den küçükse ve boru üzerinden tavana olan mesafe 150 mm’den daha kısa olacak şekilde
kısa askılar kullanılmışsa ve kullanılan kelepçenin rijit çubuğu ile boru üst noktası arasında 13
mm’yi geçmeyen bir boşluk söz konusu ise, iki yollu enine sabitleme askısına ihtiyaç yoktur.

3.2. Dört Yollu Sabitleme Askı Elemanları
Örnek bir bağlantı detayı Şekil 6’da verilen dört yollu sabitleme askı elemanları, yatayda tüm
yönlerdeki hareketleri karşılamak üzere tasarlanırlar. Özellikle düşey boru hatlarında ve riser
borularında kullanılan dört yollu sabitleme askıları, düşey boruların aşırı hareketlerini ve yapı
bileşeninden ayrılmalarını engellemek amacıyla kullanılırlar.
Dört yollu sabitleme askı elemanlarının yerleşim ilgili olarak, FM Global kitapçığında verilen
esaslardan bazıları aşağıda verilmektedir.
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Şekil 6. Dört Yönlü Sabitleme Askı Elemanı [1].





Riser borularının en üst kısmından en fazla 610 mm aşağıda olacak şekilde bir adet dört
yollu sabitleme askısı kullanılmalıdır. Riser borusu boyunca en fazla 12.2 m aralıklarla dört
yollu sabitleme askıları yerleştirilmelidir.
Riser borularının döşeme geçişlerindeki boşluklar gerekenden fazla ise, katlarda kullanılan
esnek kaplinlerle birlikte sistemin aşırı esnek olmasını engellemek üzere, her bir esnek
kaplinden en fazla 610 mm mesafede bir adet dört yollu sabitleme askı elemanı yerleşimi
yapılmalıdır.
Düşeyde hareket eden en az 1.8 m uzunluğundaki ana dağıtım borularında, hattın en üst ve
en alt noktasında birer adet dört yollu sabitleme askısı bulunmalıdır. Boru dönüşlerinde,
büyük çaplı boru tarafında kalacak şekilde, dönüşten 610 mm mesafede bir adet adet dört
yollu sabitleme askısı kullanılmalıdır.

4. FM GLOBAL VE NFPA 13 TASARIM ESASLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Yağmurlama sistemlerinin sismik korumasına yönelik önlemler, FM Global kitapçığında ve NFPA 13
kodunda benzer tasarım esasları çerçevesinde ele alınmıştır. Yine de iki kaynak arasında önemli bir
kısmı aşağıda belirtilen bazı farklar bulunmaktadır. Bu farkların açıklamaları FM Global’e göre
yapılacağından, aşağıdaki maddelerin şu ortak giriş ifadesi ile başladığı düşünülmelidir: NFPA 13’ün
aksine, FM Global kitapçığında borulamanın yanı sıra, yangın pompaları, su deposu gibi ekipmanların
deprem korumasıyla ilgili ayrıntılı aşağıdaki bilgiler verilmiştir.










Çok katlı binalarda, ana dağıtım borusu bulunan her katta bir adet dört yollu sabitleme askı
elemanı kullanılmalıdır.
Uzunluğu 1.8 m’den fazla olan düşey dağıtım boruları hem üstten hem de alttan birer adet dört
yollu sabitleme askı elemanı ile sabitlenmelidir.
Çapı ne olursa olsun tüm ana dağıtım borularında ve çapı 100 mm ve üzerinde olan tüm
branşman borularında, iki yollu enine sabitleme askıları kullanılması gerektiği belirtilmiştir.
Çapı ne olursa olsun tüm ana dağıtım borularında, boruya bir tur sarımlı U kancaların
(“Wraparound U-hangers”) iki yollu enine sabitleme askısı kullanılmamalıdır.
Ana dağıtım borularının yatayda yön değiştirmeleri halinde, dönüş noktalarında iki yollu enine
ve boyuna sabitleme askı elemanları kullanılmalıdır.
Çapı 65 mm ve üzerinde olan branşmalarda, iki yollu boyuna sabitleme askıları kullanılmalıdır.
Ayrıca branşman borusu ucundaki iki yollu boyuna sabitleme askılarının, bu hatta uçtan bağlı
ana dağıtım borusu için iki yollu enine sabitleme askısı vazifesi görmesi uygun değildir.
Basma kuvveti etkisi altındaki iki yollu sabitleme askısı rijit çubuk ya da boru elemanlarının,
narinlik değerinin en fazla l/r = 200 şeklinde seçilmelidir. Ayrıca, sadece çekme kuvvetine
maruz tel kablo ve halatların kullanımı uygun değildir.
İki yollu ya da dört yollu sabitleme askılarını yapı bileşenine monte etmek için, “powder-driven
fastener” adı verilen çivi bağlantı elemanları kullanılmalıdır.
Uzman bir yapı mühendisinin onayı olmadan, iki ya da dört yollu sabitleme askılarının, çapı 90
mm’den küçük olan ahşap taşıyıcılara bağlanmaları uygun değildir.
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Sabitleme elemanlarına gelen yatay yüklerin hesaplanmasında kullanılan yatay hareket ivmesi
için, 50, 100, 250 ve 500 yıllık deprem bölgelerine göre değişen değerleri göz önünde
bulundurulmalıdır.
Esnek kaplinler için NFPA’da verilen 65 mm çap sınırlamasının dikkate alınmaması ve düşey
borularda çap ne olursa olsun esnek kaplin kullanılmalıdır.
Düz uçlu kaplinler kullanılmamalıdır.
Yer üstü hatlarında metal olmayan borular kullanılmamalıdır.
Asma tavana bağlanan yağmurlama başlıklarının tavan karolajını deldiği noktanın etrafında
yatay olarak 25 mm serbest hareket edilmesini sağlayan adaptörler kullanılması ya da en az
13 mm boşluk bırakılmalıdır. Ayrıca diğer tüm başlıkların, yapı elemanlarından en az 50 mm
uzaktan geçmesi sağlanmalıdır.

SONUÇ
Bu çalışmada, yağmurlama sistemlerinin deprem yüklerine karşı korunmasına yönelik önlemler ele
alınmıştır. Söz konusu önlemler sınıflandırılarak, özellikle NFPA 13 kodu ile FM Global kitapçığında
verilen tasarım esaslarına göre ayrı ayrı değerlendirmesi yapılmıştır.
Deprem sırasında yağmurlama sistemi borularında hasar meydana getirebilecek etkilerin iki türlü
olduğu açıklanmıştır. Genel bir ifadeyle bu etkilere karşı alınacak önlemlerin, sistemin ya esnekliğini
ya da rijitliğini artırmaya yönelik oldukları ifade edilmiştir. Sisteme esneklik kazandıran önlemlerden
esnek kaplin yerleşimi ve boru geçişlerinde boşluk bırakılması ve deprem geçiş bağlantısı
uygulamalarıyla ilgili pratik bilgiler verilmiştir. Sistemin rijitliğini artıran önlemler olarak ele alınan iki
yollu enine ve boyuna sabitleme askılarıyla dört yollu sabitleme askıları anlatılmıştır. Benzer şekilde iki
ve dört yollu sabitleme askılarının yerleşim esasları ile ilgili olarak da liste halinde pratik bilgiler
verilmiştir.
Son olarak, NFPA 13 kodu ve FM Global kitapçığının son sürümleri arasındaki önemli farklar
maddeler halinde ele alınmıştır. İki kaynak karşılaştırıldığında, birçok konuda ortak tasarım esasları
kullanıldığı görülse de, bazı hususlarda FM global kitapçığındaki esasların NFPA 13 kodundakilere
göre daha katı şartlar öne sürdüğü görülmektedir.
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BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNDE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ
VE GELECEĞİ
Yılmaz YÖRÜ

ÖZET
Bu çalışmada günümüz masaüstü ve dizüstü bilgisayar teknolojilerinde kullanılan soğutma teknolojileri
ve gelecekte bu sistemlere uygulanabilecek soğutma sistemleri ele alınmıştır. İşlemcilerin hızlanma
yarışı sonucunda meydana gelen aşırı ısınma problemleri ile başlayan bilgisayarlardaki soğutma
teknolojileri, her yeni bilgisayar tasarımı ile birlikte biraz daha gelişmiş ve problemin sadece elektronik
olmadığı mekanik bakımdan da geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bir işlemci ne kadar ısınmadan
uygun şartlarda tutulabilirse, o kadar hızlı çalıştırılabilmektedir. Uygulanacak soğutma tekniği ve
mekanik aksam bu bakımdan önemlidir.
Bilgisayarlarda, pasif soğutma sistemlerinin yanı sıra, hava, su, buz, nitrojen ile soğutma gibi farklı
teknikler kullanılabilmektedir. Yeni gelişen çok çekirdekli ve CPU+GPU birleşimli işlemciler ile
bilgisayarlardaki soğutma sistemleri daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın bilgisayar
sistemlerinde mevcut olan soğutma teknolojilerindeki mekanik problemler ve gelecekteki olası
çözümler bakımından da faydalı olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, Soğutma, İşlemci, Hava, Su, Nitrojen, Çok çekirdekli işlemciler

1. GİRİŞ
Günlük hayatımızda evlerimizde, işyerlerimizde kullandığımız bilgisayarlar, cebimizde taşıdığımız cep
telefonları kullandıkları işlemcilerden ve ekranlarından çevremize sürekli ısı ve ışık enerjisi yayarlar.
Yayılan bu ısının atılabilmesi için gerekli olan soğutma sisteminin tasarımı ve buna bağlı bileşenlerinin
seçimi çok önemlidir.
İlk bilgisayarlardan bu yana bilgisayar soğutma teknolojileri de çok gelişmiştir. İlk zamanlarda düşük
işlemci hızları ve daha az olan ekipmanlar nedeni ile soğutma yapılmamaktaydı. İşlemci hızlarındaki
artış ve transistör sayılarındaki artışlar nedeni ile işlemcilerin soğutulması da önem kazanmaya
başladı. Bilgisayarlarda kullanılan ilk soğutma sistemleri pasif soğutuculardır (heat sink). Bu aşamada
pasif soğutucu blokların malzemelerinin geometrik tasarımlarında önemli değişiklikler olmuştur. Pasif
soğutucular yetersiz olunca bu soğutucu bloklar bir fan yardımı ile hava ile soğutulmaya başlanmıştır.
Isıdan etkilenen fanlardaki zamanla ses yapma ve yetersiz soğutma nedenleri ile işlemcilere özel fan
tasarımları ve buna bağlı yeni soğutucu bloklar gelişmiştir. Bunları su ile soğutma, absorbsiyonlu
soğutma, sıvı nitrojen ile soğutma (LN2) sistemleri takip etmiştir.
2011 yılı itibari ile günümüzde yüksek performanslı bir bilgisayar; monitör, yazıcı gibi bileşenleri ile
birlikte 1100 Watt‘ın üzerindeki güçte enerji sarfiyatı yapabilmektedir, bu değer 11 watt’lık 100 adet
tasarruflu lambaya eşdeğerdir ve en az 10 dairenin ortalama aydınlatmasını sağlayabilecek bir
elektriksel harcamayı ifade eder. Genel olarak kullanılan ofis bilgisayarları ise 300–600 watt’lık güçte
bir enerji sarfiyatı yapar.
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Bilgisayar teknolojileri her geçen gün yenilenmekte ve hızlanmaktadır. Bu hızlı rekabet gücü maalesef
literatürde yapılan çalışmalara pek yansımamıştır. Bu nedenle literatürde bilgisayarlardaki soğutma
teknolojileri ile ilgili açık kaynak çok azdır. Yapılan bazı çalışmalar şöyle sıralanabilir:
Borovyi ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada işlemcilerin çalışırken çektikleri akımı değerlerini direk
işlemci üzerinden ölçebilen bir cihaz geliştirmişlerdir [1]. Kim ve arkadaşları ısı bloku ve ısı borusu
sistemi ile masaüstü bilgisayarların işlemcilerini soğutmuşlardır [2]. Isı bloku ile soğutmanın yüksek fan
hızında daha iyi olduğunu ancak 2950 d/dak'nın altında dönen fanlarda ısı borulu sistemlerin daha
verimli olduğunu belirtmişlerdir. Naphon ve Wiriysart ise küçük kare kesitli kanatçıklı bir ısı bloku ile
sıvı soğutma yapmışlardır. De-iyonize edilmiş suyun kullanıldığı çalışmada farklı CPU sıcaklıkları ve
çekilen güçleri değerlendirilmiştir [3]. Son ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada sparse matris
çözümleme uygulamalarında voltaj ayarlamaları yaparak %13 ve %17 düzeyinde enerji verimliliği
yapmışlardır [4].
Bu çalışmada günümüzde bilgisayarlarda kullanılan soğutma teknolojileri ve gelecekte bu sistemlere
uygulanabilecek soğutma sistemleri ele alınmıştır. İşlemcilerin hızlanma yarışı sonucunda meydana
gelen aşırı ısınma problemleri ile başlayan bilgisayarlardaki soğutma teknolojileri, her yeni bilgisayar
ile birlikte biraz daha gelişmiş ve problemin sadece elektronik olmadığı mekanik bakımdan da
geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bir işlemci ne kadar ısınmadan uygun şartlarda tutulabilirse o
kadar hızlı çalıştırılabilmektedir, uygulanacak soğutma tekniği ve mekanik aksam bu bakımdan
önemlidir.

2. BİLGİSAYARLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMINDA TEMEL TERMODİNAMİK
DENKLEMLER
Termodinamiğin birinci yasası enerjinin var veya yok edilemeyeceğini, ancak bir biçimden diğerine
dönüşebileceğini vurgular [5]. Bir başka deyişle enerjinin korunumu ilkesine göre, herhangi bir hal
değişimine uğrayan bir sistem için en genel enerji korunumu denklemi

şeklinde yazılabilir. Bunu semboller ile ifade etmek gerekirse;
(kJ)
yazılabilir. Bu denklem birim zamanda olan enerji değişimine göre yazılacak olursa
(kW)
olur. Sürekli rejimdeki bir sistem için sistem içindeki enerji değişimi yok sayılabilir. Örneğin
bilgisayarınızı açtınız ve uzun süredir Word’de sadece yazı yazıyorsunuz veya işlemciyi ve ekran
kartını maksimum kapasitede çalıştıran 3 boyutlu bir ekran koruyucunuz sürekli çalışıyor. Buna göre
sürekli rejimde çalışan bir sistem için birim zamanda enerji (güç) korunumu denklemi
(kW)
olarak kullanılabilir.
Yüksek performanslı bir bilgisayara giren elektriksel enerjinin önemli bir kısmı işlemcilerde ısıya
dönüşmektedir. Merkezi işlem birimi (CPU), grafik işlem birimi (GPU), hafıza birimleri (RAM), kuzey
(NB) ve güney köprüleri (SB) ve diğer özel işlemciler bu ısıyı oluşturur. Bilgisayarın anakartı ve
üzerinde bağlı bulunan bileşenleri birlikte ele alacak olursak bu ifade
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denklemi ile özetlenebilir. Şekil 1’de bir masaüstü (desktop) bilgisayarın kasası kontrol hacmi olarak
alınıdığında olabilecek giren ve çıkan enerjiler gösterilmiştir. Buna göre enerji denkleminde, giren ve
çıkan güçler olarak şu şekilde yazılabilir.

Bu denklem üretilen ısının tamamının atıldığı, ideal bir bilgisayar kasasında olması gereken durumu
ifade eder. Kasaya giren toplam enerji çıkan toplam enerjiden büyük olduğu müddetçe kasa içinde
sıcaklık artışı olur, bu durumda bu sistemde soğutma yetersizdir. Bunun için havayı dışarı atan fan
sayısı arttırılmalıdır.

Şekil 1. Bilgisayar Kasasında Birim Zamanda Giren ve Çıkan Enerjiler
Ön ve yan kasa fanları temiz ortam havasını kasanın içine sevk eder. Burada kontrol hacmimiz kasa
sınırları olduğundan kasanın içine hava aktaran diğer fanlarda var ise bunlar da eklenebilir. Ancak
burada dikkat edilmesi gereken husus; işlemci fanı ve anakart üzerindeki diğer fanlar, kasa kontrol
hacmimizin içinde bir işlem gerçekleştirdiğinden bunlar bu denklemde yer almazlar. Dolayısı ile fanlar
aracılığı ile giren birim zamandaki enerjilerin toplamı

yazılabilir ve arka kasa fanı ve güç kaynağı fanı ise kasanın içindeki ısıyı dışarı atan fanlardır. Bun
göre

yazılabilir. Bir fanın üflediği toplam enerji gücü, milinden kaynaklanan sürtünme kayıpları ve diğer
kayıplar ihmal edilirse
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yazılabilir. Diğer türlü fanın üflediği enerji miktarı basitçe fan verimi ile çarpılmalıdır. Ayrıca fan ile
üflenen havanın ortalama sıcaklığı ve ortalama basıncı biliniyorsa, entalpi ve kütlesel debi değerleri
kullanılarak, birim zamandaki enerjisi

yazılabilir.
Bir soğutma sistemi tasarlanırken yukarıda verilen termodinamik denklemler göz önünde
bulundurulmalıdır. Böylece kasa içinde üretilen ısı en iyi biçimde dışarı atılır ve sistemde gerekli
soğutma sağlanmış olur.

3. BİLGİSAYARLARDA SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayarlarda, pasif soğutma sistemlerinin yanı sıra, hava, su, buz, nitrojen ile soğutma gibi farklı
teknikler kullanılabilmektedir. Bilgisayarlarda kullanılan ve kullanılabilecek bazı soğutma sistemleri
aşağıda sıralanmıştır.
3.1. Pasif Yüzey Soğutma (İşlemci Yüzeyi ve/veya Hava Soğutma Bloğu ile)
Pasif yüzey soğutmada işlemciler doğrudan işlemcilerin hava ile temas eden yüzeylerinde havanın
ısınması ile meydana gelen hava akımı (konveksiyon) ile soğumaktadır. Isınmanın daha fazla olduğu
bazı işlemciler ise hava bloku takviyesi ile soğutulacak yüzey alanı genişletilerek soğutulmaktadır.
Geçmişte kullanılan birçok CPU ve GPU işlemciler ve günümüzde kullanılan PLC sistemler, sensörler
gibi birçok elektronik ekipmanda kullanılan PIC’ler bu tip işlemcilerdir. Pasif yüzey soğutma ayrıca cep
telefonlarında da sıkça kullanılmaktadır. Cihazın kasası ve cam yüzeyler soğutma amacı ile
kullanılmaktadır. Bu nedenle pasif yüzey soğutmada, yüzey geometrisi, yüzeylerde kullanılan
malzemenin ısıl iletkenlik katsayısı ve bulunduğu ortamın sıcaklığı çok önemlidir. Bakır ve alüminyum
hava blokları kullanılarak ısının atılması için gerekli olan yüzey alanı arttırılarak daha fazla pasif
soğutma yapılmaktadır.
3.2 Aktif (Zorlanmış) Soğutma (Hava Soğutma Bloğu ve Fan)
Pasif soğutmanın yetersiz olduğu yerlerde, fan destekli olarak hava ile soğutma kullanılarak ısınan
işlemciler ve diğer elektronik parçalar daha kolay soğur. Günümüzde birçok bilgisayarda kasa içindeki
ısı aktif hava soğutma ile dışarı atılmaktadır [6]. Isı bloklarının tasarımlarının yanı sıra fanın üflediği
hava hızı ve fan çapı iyi bir soğutma yapılabilmesi bakımından önemlidir.
İşlemcilerin işlem gücü, sahip olduğu transistor sayısı ve işlemci hızı/mimarisi ile artar. Silikon işleme
teknolojisinin küçülmesi ve transistor boyutlarının da buna bağlı olarak ufalmasıyla birim bazında
enerji sarfiyatları azalsa da belirli bir alana düşen adetleri arttığı için toplamdaki enerji sarfiyatları
artmaktadır [6].
3.3 Sıvı Soğutma (Su Blokları ile)
Su doğada kullanılabilecek en iyi soğutucu akışkanlardan biridir. Her ne kadar farklı ısı iletim
katsayılarına sahip sıvılar ve karışımlar olsa da su özellikle ucuz olması, gerekli aktarım gücü
ihtiyacının az olması ve iyi ısıl iletkenliği nedeniyle günümüzde en çok kullanılan ısı transfer
araçlarındandır.
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Bilgisayar kasası içindeki ısının atılmasında, su ile soğutma sistemleri hava ile soğutma sistemlerine
göre daha yüksek performans sağlarlar. Şekil 2’de işlemci, ekran kartı ve güney köprüsünün bir arada
soğutulduğu bir su soğutma sistemi görülmektedir.

Şekil 2. Su Soğutma Sistemine Bir Örnek [7]
3.4. Buhar Sıkıştırmalı Soğutma (Soğutucu Akışkan ile)
Soğutucu bir akışkanın (R134a gibi) kullanıldığı ve bir soğutma çevrimi içinde çalışan evaparatör bir
blok ile ısının çekildiği sistemlerdir. Bu sistemler ekipmanlar, büyüklüğü ve fiyatları nedeni ile pek
tercih edilmezler. Tersinir Carnot çevrimi ile çalışan küçük bir ısı pompası gibi çalışırlar.
3.5 Evaporatif Soğutma (LN2 ile )
Evaporatif yani buharlaşma ile soğutmada kaynama sıcaklığı çok düşük olan bir sıvının buharlaşması
ile işlemci üzerinden ısının buharlaşan gaz ile çekilmesi sağlanır. Genellikle bu sistemlerde sıvı
nitrojen kullanılır ve aşırı soğutma yapılarak işlemcinin çok düşük sıcaklıklara kadar soğutulması
sağlanabilmektedir [6]. Bu soğutma çözümünde terleme sorunu daha baskındır. Bu nedenle evaporatif
soğutmalı sistemler günlük kullanıma uygun değildir.
3.6 Soğurmalı (Absorbsiyonlu) Soğutma
Soğurmalı soğutma sistemlerinde soğutkanın bir taşıyıcı akışkan içinde soğrulması söz konusudur ve
bilgisayar sistemlerinde ender rastlanan soğutma sistemlerindendir. En yaygın kullanılan soğurmalı
soğutma sistemi amonyağın (NH3) soğutkan ve suyun (H2O) taşıyıcı akışkan olarak görev yaptığı
amonyak-su sistemleridir.
3.7 Termoelektrik Soğutma
Farklı metallerden oluşan bir devreden, elektrik akımı geçirildiğinde uçlardan birisi soğur.
Termoelektrik soğutma sistemleri bu teknik ile çalışan hem ısıl hem elektriksel etkilerin olduğu
termoelektrik sistemlerdir.
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4. BİLGİSAYARLARDA İYİ BİR SOĞUTMA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Bir bilgisayarda (desktop, laptop, netbook, tablet, cep telefonu vs. ) soğutmanın iyi yapılabilmesi için
dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şöyle sıralanabilir.








Seçilecek soğutma sisteminde kullanılan işlemciler in termal tasarım güç değerine dikkat
edilmeli ve sistem buna göre seçilmelidir (Şekil 3).
Soğutma yapılacak ve yapacak tüm ekipmanların yüzey alanları, geometrileri ve ısı iletim
katsayıları öncelikle ele alınması gerekir.
Aktif soğutmanın zorunlu olduğu masa üstü bilgisayarlar gibi sistemlerde içeride oluşan ısının
takmamamınım dışarı atılması önemlidir.
Pasif soğutmanın yapıldığı bilgisayar bileşenlerinin geometrisinde konveksiyon ile soğutmanın
iyi analiz edilmesi ve ısınan havanın yerçekiminin zıttı yönde daha kolay atılması
sağlanmalıdır.
Çok iyi hava soğutmanın yapılması gereken yerlerde eksenel fan yerine radyal fanlar tercih
edilmelidir.
Fan gibi uzun süre çalışan ekipmanların sessiz olması ve ömürlerinin yüksek olması gerekir.
Çok fazla bilgisayarın olduğu (server odaları gibi) sistemlerde merkezi su ile soğutma
sistemleri düşünülebilir.
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Şekil 3. Bazı Merkezi Işlemcilere (CPU) ve Grafik Işlemcilere (GPU) Ait Güç Tüketim Değerleri (Watt)
[8]
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5. GELECEKTE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayarlarda soğutma ihtiyacı 1990’lı yıllardan sonra daha güçlü işlemcilerin gelmesi ile zamanla
artmıştır. İşlemcinin yüksek hızda çalışması daha fazla ısı üretimine neden olmaktadır bu nedenle
işlemciler bir yandan hızlandırılırken diğer taraftan daha yüksek hızda çalışabilen ve daha az ısınan
işlemciler yapabilmek için işlemci üretim hassasiyeti giderek artmış ve 2011 yılı itibariyle 28nm’lik
hassasiyette işlemciler yapılabilmektedir (Şekil 4). Önde gelen işlemci firmaları 22nm’lik hassasiyette
projeksiyonlar sunmaktadırlar [9,10]. Bu teknolojinin gelişmesi ile aynı zamanda işlemci yüzey alanı
da azaltılmıştır. Daha verimli, daha az güç çeken daha az ısınan işlemciler yapılmıştır.

Şekil 4. Bilgisayarlarda İşlemci Üretim Hassasiyetinin Yıllara Göre Değişimi [9,10]
Şekil 4 aynı zamanda, orta ölçekli bir ofis bilgisayarında (yazı yazma ve internet vs.), soğutmaya daha
çok ihtiyaç duyulduğu 2000-2010’lu yıllara nazaran, işlemcilerdeki soğutma ihtiyacının giderek
azalacağını göstermektedir.
Yüksek performanslı bilgisayarlar için daha iyi bir soğutma [11] gerekeceğinden bilgisayarlardaki
soğutma sistemlerinde de yenlikler ve iyileştirmelerin olması kaçınılmazdır. Ancak ofislerde kullanılan
bilgisayarlarda işlemcilerin üretim hassasiyeti arttıkça (transistör boyutu düştükçe) atılan ısı miktarı
azalmaktadır. Bu nedenle Şekil 2 ele alındığında gelecekte ofis bilgisayarlarının çoğunda bilgisayar
gövdesinin hatta LCD monitör yüzey alanlarının kullanıldığı pasif soğutmalı sistemlerin olması
beklenmektedir. Fan, su soğutma vb. diğer soğutma sistemleri bu bilgisayarlar için önemini yitirerek,
kasalarda yüzey geometrisi ve malzeme teknolojisinin öne çıkması beklenmektedir.
Masaüstü bilgisayarlarda da soğutma elemanlarında azalma olacaktır (Şekil 5). Önde gelen işlemci
firmalarının 2011 yılında grafik işlemcisi (GPU) entegreli yeni çok çekirdekli işlemcileri pazara
sürülmesi beklenmektedir. Bu yeni çok çekirdekli işlemcilerde soğutulması gereken birçok birim (grafik
işlemci, güney köprüsü, kuzey köprüsü) tek bir işlemcide toplandığından soğutma yapacak sistemler
ile ilgili yeni tasarımlar olacaktır.
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Şekil 5. Yeni Bilgisayar Kasalarında Öngörülen Soğutma İhtiyacı

SONUÇ
Yeni gelişen çok çekirdekli ve CPU+GPU birleşimli işlemciler ile bilgisayarlardaki soğutma sistemleri
daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın bilgisayar sistemlerinde mevcut olan soğutma
teknolojilerindeki mekanik problemler ve gelecekteki olası çözümler bakımından da faydalı olması
beklenmektedir.
Bu çalışma ile bilgisayarlarda kullanılan soğutma teknolojileri hakkında bilgi verilmiş ve 2011 yılı ve
sonrasında pazara sunulacak yeni bilgisayarlar için yeni soğutma teknolojilerinin geliştirilebileceğine
dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
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ÖZET
Dünya üzerindeki çevresel sorunların temelini kaynak tüketimi ve doğal çevre arasındaki dengesizlik
oluşturmaktadır. Yaşam döngüsünün devamı için insan aktivitelerine ilişkin her alanda doğal
kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel etkileri azaltan önlemlerin alınması gerekmektedir.
Bu bağlamda alınacak önlemler sürdürülebilirlik kavramının bütününü oluşturmaktadır. Sürdürülebilir
tasarımda, bina yapımı ve kullanımındaki enerji performansını belirlemede, malzeme seçimi çok
önemlidir. Çevresel etkileri de dikkate alarak, doğru malzeme kullanımı ile yenilenemeyen kaynak
tüketimini azaltmak ve binaların enerji verimliğini arttırmak mümkündür. Binalarda enerji verimliliğini
arttıran ve olumsuz çevresel etkileri azaltan önlemlerden biri doğru malzeme, sistem ve uygulama ile
gerçekleştirilecek ısı yalıtımıdır. Gerekli yalıtım tedbirlerinin alınması binanın ısıtma ve soğutma
ihtiyacını azaltarak atmosfere salınan zararlı gazların miktarını, dolayısıyla da hava kirliliğini
azaltacaktır. Bu çalışmada 2 katlı ve 5 katlı iki farklı binada, TS 825 (2008) “Binalarda Isı Yalıtım
Kuralları” Standardı’na göre yıllık ısıtma enerjisi ihtiyaçları ve yakıt miktarları belirlenmiştir. Yalıtım
düzeyinin iyileştirilmesi ile emisyonlardaki azalmanın değişimi ve buna bağlı olarak hava kirliliğindeki
iyileşme değerlendirilmiştir. Ayrıca çok katlı yapıların yalıtılmasıyla hava kirliliğindeki azalmanın olumlu
etkileri de irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, ısı yalıtımı, enerji verimliliği

ABSTRACT
The main reason of enviromental problems on earth is inbalance between the source consumption
and the natural environment. The precautions, which provide to use of the natural sources effectively
and decrease the environmental effects to carry on the life circle on every field regarding the human
activities, should be done. In this sense, receivable precautions form the whole sustainable concept.
The choise of material is very important at sustained creating which identify the energy performance at
the usage and the building construction. By considering the environmental effects, it is possible to
increase the energy efficiency of the buildings and to decrease non-renewable source consumption
with the right material usage. Thermal insulation is one of the precautions which increase the energy
efficiency and to decrease the negative environmental effects on the buildings by using of right
material, system and the application. By taken of the necessary isolation precautions, the demand of
cooling and the heating of the building will be incerase and therefore the amount of the harmful
exhaling gases and later the weather pollution will be decrease. On this article, according to TS 825
Standard “ Thermal Insulation Rules in Buildings” annual heating energy demand and the fuel
quantity, is determined on, the dublex and the five storey, two different buildings. By improving of the
insulation level, the changing of the emission decreases and therefore, the healing on the weather
pollution, is determined. Besides that by insulation of the multiplet buildings, the positive effects of
decrease on the weather pollution is examinated.
Key Words: Air pollution, thermal insulation, energy efficiency
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1. GİRİŞ
Hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin, insan sağlığına, canlı hayatına
ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek miktar, yoğunluk ve sürede bulunması olarak
tanımlanmaktadır[1]. Hava kirliliğine sebep olan etkenler; sanayi kuruluşlarında oluşan emisyonların
önlem alınmadan atmosfere bırakılması, ulaşımdan kaynaklanan egzoz gazları, binalarda ısıtma
amaçlı kullanılan fosil yakıtlardan ortaya çıkan duman, is, kükürt, azot oksitler, hidrokarbonlar ve
partiküller olarak açıklanmaktadır. Bunların yanında soğutma amaçlı enerji tüketimi de ciddi bir hava
kirliliği nedenidir [1].
Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu renksiz ve yanmayan bir gaz olan
karbondioksit açığa çıkmaktadır. Genellikle atmosferin alt tabakası troposferde bulunan
karbondioksitin ekolojik denge açısından önemi büyüktür. Karbondioksit (CO 2 ) ve Kükürt dioksit (SO 2 )
gibi büyük miktarlarda atık gaz hava kirliliğine neden olmaktadır. Enerji tüketimindeki artış sonucu
atmosferdeki karbondioksit miktarı yıldan yıla artmaktadır.
Atmosferdeki CO 2 artışı sonucunda, yeryüzüne gelen güneş ışınları tekrar atmosfere geri yansıtılırken
bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü
tarafından tutulur. Bu da yeryüzünün yeterince soğuyamamasına neden olur. Bunun sonucunda
atmosfer sıcaklığı giderek yükselir. Küresel ısınma olarak bilinen bu durum, sera gazlarının etkisiyle
atmosfer sıcaklığındaki yükselmenin bir sonucudur [2-3]. Küresel ısınma sonucunda da iklim
değişiklikleri beklenmektedir. Kükürt esaslı baca gazı atıkları havadaki su ile birleşerek sülfürik asit
oluşturarak asit yağmurlarına neden olmaktadır. Asit yağmurları da bitki örtüsüne ve yapılara zarar
vermektedir [3]. Dünya geleceğini tehdit eden zararlı emisyonları azaltmak amacı ile bu konuda çeşitli
kararlar alınmaktadır. Ülkemizde de bu emisyonları azaltıcı önemli bir önlem doğru malzeme, doğru
sistem seçimi ve doğru uygulama ile gerçekleştirilecek ısı yalıtımıdır. Gerekli yalıtım tedbirlerinin
alınması binanın ısıtma amaçlı enerji ihtiyacını azaltacak, dolayısıyla da yakıt tüketimini, dışarıya
atılan baca gazı miktarını ve hava kirliliğini de azaltacaktır.
Binalarda ısı yalıtımı ile ısı kaybında önemli bir azalma sağlanır, böylece yakıt tüketimi ve harcamaları
da büyük oranda azalır. Çevresel etkiyi vurgulamak amacı ile Erzurum ilinde yapılan bir çalışmada da,
yakıt tüketimi sonucunda ortaya çıkan CO 2 ve SO 2 ’in sebep olduğu hava kirliliğini, binalara yalıtım
uygulayarak azaltılabileceği ve Erzurum ili şartları göz önüne alınarak binalarda optimum yalıtım
kalınlığı belirlenmiştir. Erzurum ili gibi ısıtma dönemi oldukça sert iklim koşullarına sahip illerde,
optimum yalıtım kalınlığı uygulanarak, tüketilen yakıt miktarı ve yanma sonucunda açığa çıkan zararlı
gazların oranında %27’lik bir azalma olacağı tespit edilmiştir [4].
Kış mevsiminde ısı kayıplarının ve yaz mevsiminde ısı kazançlarının azaltılması ile elde edilecek yakıt
tasarrufu, beraberinde atmosfere atılan sera gazları, iklim değişikliği ve CO 2 ’den kaynaklanan hava
kirliliğinde de düşüş sağlayacaktır. Bunun yanı sıra ısı yalıtımı, yaz şartlarında soğutma amacı ile
kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren soğutucu gazlara duyulan ihtiyacı da azaltacaktır. Azalan
enerji ihtiyacı, elektrik ihtiyacını dolayısıyla elektrik üretimini ve üretimde kullanılan fosil yakıt miktarını;
böylelikle de atmosfere çıkacak gaz miktarını da azaltacaktır. Ayrıca binalarda ısı yalıtımı yapılması
sürdürülebilirlik anlamında da katkıda bulunacaktır [2].
Bu çalışmada, 2 katlı ve 5 katlı farklı özelliklere (Alan/Hacim) sahip binalarda yıllık ısıtma enerjisi
miktarını ve yakıt tüketimini azaltmak için uygulanan yalıtım sistemlerinin hava kirliliğinin
azaltılmasındaki olumlu etkileri incelenmiştir.

2. EDİRNE’DE HAVA KİRLİLİĞİ
Edirne’de hava kirliliği özellikle ısınma döneminin başladığı aylarda artmaktadır. Isıtma amaçlı
kullanılan yakıt türü genellikle linyit kömürü ve fuel oil’dir. 2010 yılından itibaren doğalgaz da kısmen
kullanılmaya başlanmıştır.
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Isıtma amaçlı hava kirliliğine sebep olan faktörler arasında kömürün uygun teknikle yakılmaması ve
kazan bakımlarına gereken önemin verilmemesi, binalarda gerekli yalıtım önlemlerinin alınmaması ve
ısıtma amaçlı tüketilen enerjinin büyük miktarının atmosfere kaybedilmesi sonucunda gereğinden fazla
yakıt tüketilmesi sayılabilir. Ayrıca kentin topografyası ve özellikle imar planlarındaki hakim rüzgar
yönündeki yüksek yapılar kirliliğin artmasında rol oynamaktadır.
Edirne İlinde, 1988 yılından beri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hava kirliliği ölçümleri (Kükürt dioksit
ve Partiküler Madde) yapılmaktadır. Yapılan ölçümler neticesinde, İl 1998 yılından itibaren hava kirliliği
açısından 1. derece kirli iller içerisinde yer almıştır. 1999 yılı Şubat ayında kükürt dioksit (SO 2 )
konsantrasyonunun en yüksek bulunduğu il merkezleri, kirlilik sırasına göre; Çanakkale (Çan),
Kütahya, Konya, illerinden sonra Edirne (273 µg/m3: mikrogram/metreküp) gelmektedir [5].
2005 yılından itibaren Edirne’de sürekli ölçüm alan tek bir istasyondan sonuçlar alınmaktadır. Burada
istasyon sayısının gerçek dağılımı verecek şekilde arttırılması gerekmektedir. Edirne’deki hava
kirliliğinin ısıtma sezonunda artış göstermesi, bu kirlilik üzerinde binaların ısıtma amaçlı enerji
tüketiminin etkin olduğu düşünülmektedir [5].

3. ÖRNEK BİNALARIN ISIL ANALİZİ VE HAVA KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ
Yalıtım uygulamaları bina kabuğunda çatı, duvar, döşeme ve temel elemanlarına uygulanmaktadır.
Bunlar arasında zemin ve çatılardaki su yalıtımlarına öncelik verilirken duvarlardaki ısı yalıtımları ikinci
planda kalmaktadır. Ülkemizde duvarlarda uygulanan ısı yalıtım sistemleri, dışarıdan yalıtım, içeriden
yalıtım ve çift duvar arası yalıtım sistemleridir. Yalıtım malzemesi olarak genellikle mineral yünleri
(cam yünü ve kaya yünü), polistren köpükler (genleştirilmiş polistren köpük (EPS) ve haddeden
çekilmiş (Ekstrüde) polistren köpük (XPS)) kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, Edirne’de bulunan 2 katlı ve 5 katlı iki farklı konutun TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım
Kuralları Standardı”na uygun olacak şekilde ısıl analizi yapılmıştır [6-7]. Örnek olarak seçilen binaların
toplam ısı kaybeden alanın brüt hacme oranı (A/V) 2 katlı binada 0,92 iken, 5 katlı binada 0,48 olarak
belirlenmiştir. Örnek binaların özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Örnek Binalara Ait Alan, Hacim Büyüklükleri
Özellikler
Taban Alanı (m2)
V brüt (m3)
A top (m2)
A top / V brüt (m)
A duvar (m2)
A pencere+kapı (m2)
A çatı (m2)

2 Katlı
50,75
306,74
283
0,92
81,10
28,62
58,80

5 Katlı
89,39
1943,0
939,1
0,48
360,45
113,64
137,54

Bu çalışmada örnek binalarda zemin, çatı yalıtımları sabit kabul edilmiş ve duvarlarda, dışarıdan,
içerden ve çift duvar arası yalıtım yapılması durumları incelenmiştir. Daha sonra yalıtım kalınlıkları
arttırılarak, binaların yıllık ısıtma enerjisi ihtiyaçlarındaki değişim izlenmiştir (Tablo 2).
Binalarda yalıtımsız durum için ısıtma amaçlı enerji ihtiyacı ve bu değerlerden hareketle yakıt tüketimi
belirlendikten sonra TS 825’e uygunluk sağlayacak şekilde yalıtılmış durumu için, tekrar ısıtma amaçlı
enerji ihtiyacı ve yakıt tüketimi belirlenmiştir. Aralarındaki fark enerji ve yakıt tasarrufunu vermektedir.
Tasarruf edilen enerji ve yakıt miktarıyla paralel olarak atmosfere verilen zararlı gazlar ve hava kirliliği
de azalacaktır [8]. Yalıtımlı ve yalıtımsız durumdaki yıllık ısıtma enerjisi ve yakıt miktarlarıyla birlikte bu
yakıtların tüketiminden atmosfere karışacak gazların oranları da verilmektedir. Bu değerlerin hesabı
binanın m2 döşeme alanı başına ortaya çıkan SO 2 ve CO 2 miktarları m3 biriminde verilmektedir [9].
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Tablo 2. Örnek Binaların Yalıtımsız ve Yalıtımlı Durumdaki Yıllık Isıtma Enerjisi, Yakıt Tüketimi, SO 2
ve CO 2 Emisyon Miktarları
Yalıtımsız
Kesit özellikleri
Qyıl
(kWh/m2)
Yakıt
(kg/m2 döşeme
alanı)
SO 2
(m3/m2 döşeme
alanı)
CO 2
(m3/m2 döşeme
alanı)

Dışarıdan
yalıtım
2 katlı
5 katlı

Çift duvar arası
yalıtım
2 katlı
5 katlı

İçerden
Yalıtım
2 katlı
5 katlı

2 katlı

5 katlı

322,52

174,10

93,7

65,32

195,75

106,07

121,95

72,116

69,35

37,43

20,14

14,08

42

22,8

26,21

15,51

0,48

0,26

0,14

0,09

0,29

0,15

0,18

0,11

51,80

27,96

15,20

10,50

31,37

17,24

19,58

12,03

Örnek alınan 2 katlı binada TS 825’in izin verdiği en büyük Q yıl değeri 95,59 kWh/m2 dir. Binanın
dışarıdan yalıtılması durumunda duvar, kolon ve kirişlerde 5cm EPS, çatıda 9cm EPS ve zeminde ise
9cm XPS yalıtım malzemeleri kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucu Q yıl değeri 93,7 kWh/m2 olarak elde
edilmiştir. Aynı binanın çift duvar arası yalıtım sistemi uygulanması sonucunda duvar, çatı ve zeminde
aynı kalınlıkta yalıtım malzemeleri kullanılmıştır. Ancak kolon ve kirişlerde yalıtım malzemesi
kullanılamadığı için Q yıl değeri 195,75 kWh/m2 olarak bulunmuştur. Bu sonuç izin verilen değerden
yaklaşık % 110 daha fazladır. 2 katlı binanın içerden yalıtılması durumunda ise Q yıl değeri 121,95
kWh/m2 olarak bulunmuştur.
Örnek alınan 5 katlı binada TS 825’in izin verdiği en büyük Q yıl değeri 65,45 kWh/m2 dir. Binanın
dışarıdan yalıtılması durumunda standarda uygun hale gelecek şekilde duvar, kolon ve kirişlerde 6cm
EPS, çatıda 9 cm EPS ve zeminde ise 9 cm XPS yalıtım malzemeleri kullanılmıştır. Hesaplamalar
sonucu Q yıl değeri 65,32 kWh/m2 olarak elde edilmiştir. Aynı binanın çift duvar arası yalıtım sistemi
uygulanması sonucunda duvar, çatı ve zeminde aynı kalınlıkta yalıtım malzemeleri kullanılmıştır.
Ancak kolon ve kirişlerde yalıtım malzemesi kullanılamadığı için Q yıl değeri 106,07 kWh/m2 olarak
bulunmuştur. Bu sonuç izin verilen değerden yaklaşık % 63 daha fazladır. 5 katlı binanın içerden
yalıtılması durumunda ise Q yıl değeri 72,116 kWh/m2 olarak bulunmuştur.
Grafik 1’de 2 ve 5 katlı iki farklı binada yalıtımsız ve farklı yalıtım sistemlerinin uygulanması
sonucunda tüketilen yakıt miktarları gösterilmektedir. Hesaplamalar sonucunda 2 katlı konutun
dışarıdan yalıtılması durumunda yalıtımsız duruma göre yıllık yakıt tüketiminde % 71 tasarruf
gerçekleşmektedir. Çift duvar arası yalıtılması durumunda, yalıtımsız duruma göre yakıt tüketiminde %
39 azalma saptanmıştır. İçeriden yalıtılması durumunda ise yalıtımsız duruma göre yakıt tüketiminde
% 62 azalma saptanmıştır. 5 katlı konutun dışarıdan yalıtılması durumunda yalıtımsız duruma göre
yakıt tüketiminde % 62 azalma hesaplanırken, çift duvar arası yalıtılması durumunda ise yalıtımsız
duruma göre % 39 azalma hesaplanmaktadır. İçeriden yalıtılması durumunda ise yalıtımsız duruma
göre yakıt tüketiminde % 58 azalma saptanmıştır. Bütün bu sonuçlar yalıtım sistemlerinin seçiminin
yakıt tüketiminde doğrudan etkili olduğunu göstermiştir.
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Grafik 1. Örnek Binalarda Yalıtımsız ve Farklı Yalıtım Sistemlerinin Yakıt Tüketimi
Örnek binalar için TS 825’de izin verilen değerlerden sonra yakıt miktarının ve buna bağlı olarak
yanma sonucu ortaya çıkan zararlı gazların azaltılması amacıyla yalıtım kalınlığı arttırılarak iyileştirme
yapılmıştır. Ancak incelemenin geniş kapsamlı olması için yalıtım kalınlığı hesaplarda kullanılan
kalınlıktan değil sıfırdan başlatılmıştır. Farklı yalıtım sistemlerinde yalıtım kalınlığının 0’dan 10’a kadar
birer cm arttırılmasıyla elde edilen yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q yıl değerleri) Grafik 2’de, buna bağlı
olarak da yıllık yakıt tüketimi miktarı da Grafik 3’de verilmektedir. Grafiklerde yalıtım kalınlığının
arttırılması ile yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı ve yakıt miktarında paralel olarak azalmalar olduğu
görülmektedir.
Yalıtım Kalınlığı ve Sistemine Göre Yıllık Isıtma Enerjisi
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Grafik 2. Binalarda yalıtım kalınlığı ve sistemine göre yıllık ısıtma enerjisi miktarının değişimi
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Yalıtım Kalınlığı ve Sistemine Göre Yıllık Yakıt Miktarının Değişimi
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Grafik 3. Binalarda yalıtım kalınlığı ve sistemine göre yıllık yakıt miktarının değişimi
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Grafik 4. Örnek binalarda yakıt tüketimi sonucunda ortaya çıkan SO 2 - CO 2 değerleri
Binalarda Yalıtım Kalınlığı ve Sistemine Göre
CO2 Değişimi
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Grafik 5. Binalarda yalıtım kalınlığı ve sistemine göre CO 2 değerleri
Bu yakıt tüketimleri sonucunda açığa çıkan CO 2 ve SO 2 emisyon değerleri de yakıt tüketimine paralel
azalmalar göstermiştir. Bu hesaplamalar sonucunda elde edilen binaların yıllık ısıtma enerjisi
miktarları ve SO 2 değerleri Grafik 4 ve Grafik 5’de verilmiştir.
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Grafik 6’da yalıtım kalınlığının değişimine göre CO 2 miktarındaki azalma gösterilmektedir. Buna göre 2
katlı binanın dışarıdan yalıtılması durumunda yalıtımsız duruma göre 1 cm yalıtım yapıldığında % 50
azalma hesaplanırken, 1–2 cm arasında %17, 2-3cm arasında %19, 3-4cm arası %6, 4-5cm arası %5,
5-6cm arası %4, 6–7 cm arası %3, 7-8cm arası %3, 8-9cm arası %3, 9-10cm arası 0 olduğu
hesaplanmıştır. Aynı şekilde çift duvar arası yalıtım ve içerden yalıtım yapılması durumunda da
azalma oranları Grafik 6’da görülmektedir.
5 katlı binanın dışarıdan yalıtılması durumunda yalıtımsız duruma göre 1 cm yalıtım yapıldığında % 41
azalma hesaplanırken, 1-2 cm arasında %15, 2-3cm arasında %10, 3-4cm arası %7, 4-5cm arası %9,
5-6cm arası %4, 6-7 cm arası %3, 7-8cm arası %2, 8-9cm arası %2, 9-10cm arası 2 azalma olduğu
hesaplanmıştır. 5 katlı bina için de çift duvar arası yalıtım ve içerden yalıtım yapılması durumunda da
azalma oranları Grafik 6’da görülmektedir.
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Grafik 6. Yalıtım Kalınlığı Değişim Aralığına Göre CO 2 Miktarındaki Azalma
Her iki bina için de CO 2 miktarındaki azalma oranı; TS 825’in izin verdiği Q yıl değerini sağlayan yalıtım
kalınlığına ulaşana kadar hızla düştüğü, ulaşıldıktan sonra ise bu oranın yaklaşık %3-1’e indiği
görülmektedir.

SONUÇ
Binalarda ısının korunamamasından dolayı yakıt tüketimi artmaktadır. Bu da hava kirliliğine sebep
olmaktadır. Bu anlamda enerji tasarrufu ve hava kirliliği konuları önem kazanmaktadır. Konutlarda,
sanayide ve motorlu araçlarda yanma sonucunda ortaya çıkan gazların oluşturduğu hava kirliliğinin
önlenmesi için; kömürün iyileştirilmesi, ithal kömür kullanılması, araçların katalizör kullanması vb.
çözümler üretilebilir. Ancak çözümlerin kesin ve kalıcı olması gerekliliği ve konutlarda tüketilen
enerjinin % 40 gibi önemli bir paya sahip olduğu düşünüldüğünde binalarda doğru ısı yalıtımı
uygulayarak ısıtma amaçlı enerji tüketiminin azaltılmasının önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Isı yalıtımı
ile yakıt tüketimi azalacak ve beraberinde gelen zararlı gazların emisyonunda da düşüş
gerçekleşecektir.
Edirne için beklenen bu iyileşmenin detayını görebilmek için, 2 ve 5 katlı iki farklı konutun yalıtımsız ve
yalıtımlı durumlarının ısıl analizi yapılmış ve tükettikleri yakıt miktarı hesaplanarak, ortaya çıkan SO 2
ve CO 2 miktarı belirlenmiştir. Her iki örnek konutta da farklı yalıtım durumlarının, yakıt tüketimi
üzerinde önemli etkisi olduğu belirlenmiştir. Dışarıdan yalıtım uygulandığı durumda, yalıtımsız duruma
göre yıllık yakıt tüketiminde; 2 katlı konutta % 71, 5 katlı konutta % 63 tasarruf sağlanmıştır. Çift duvar
arası yalıtım uygulandığı durumda, yalıtımsız duruma göre yıllık yakıt tüketiminde; 2 katlı ve 5 katlı
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konutta % 39 oranında yakıt tasarrufu sağlanmıştır. Her iki bina için de aynı oran olması şaşırtıcı bir
durumdur. İçerden yalıtım uygulandığı durumda, yalıtımsız duruma göre yıllık yakıt tüketiminde; 2 katlı
binada % 62 ve 5 katlı binada % 58 oranında yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
SO 2 ve CO 2 miktarları da yakıt tüketimine paralel azalmalar göstermektedir. Dışarıdan yalıtım
durumunda, yalıtımsız duruma göre 1cm yalıtım yapılması durumunda CO 2 miktarında %41–50
azalma hesaplanmaktadır. 1-2cm arası %15–17, 2-3cm arasında %10–19, 3-4cm arası %6–7, 4-5cm
arası %5–9, 5-6cm arası %4, 6–7 cm arası %3, 7-8cm arası %2–3, 8-9cm arası %2–3, 9-10cm arası
%0–2 olduğu hesaplanmıştır. Binalara çift duvar arası yalıtım ve içerden yalıtım yapılması durumunda
da azalmaların benzer şekilde olduğu görülmektedir. Bu azalmalar hava kirliliğini de aynı oranda
etkilemektedir. Ancak TS 825’in izin verdiği değerine ulaşıldıktan sonra bu oranın %3’e indiği
görülmektedir. Yalıtım kalınlığının daha da arttırılması durumunda, oranın %2’ye indiği ve sabit kaldığı
hesaplanmaktadır. Bu durum TS 825’in izin verdiği Q yıl değerine ulaşıldıktan sonra yalıtım kalınlığını
arttırmanın çok anlamlı olmadığını göstermektedir. Ancak TS 825’in izin verdiği değerden sonra
yalıtım kalınlığının arttırılmasının toplam maliyete etkisi analiz edilerek değerlendirilebilir.
Ayrıca binanın özellikleri açısından A/V (Alan/Hacim) değerlendirildiğinde, yani ısı kaybeden yüzey
alanı çok katlı yapılarda, az katlı yapılara oranla daha az olduğundan m2 başına yıllık ısıtma enerjisi
miktarı ve yakıt miktarının da daha az olduğu görülmektedir. Bu özellikle toplu konut yapım sisteminin
yaygın olarak kullanıldığı ülkemiz açısından da önemlidir. Çok katlı yapıların yalıtılması, ısı
kayıplarının azaltılması ile birlikte CO 2 ve SO 2 miktarları için de önem kazanmaktadır. Isı yalıtımına
yapılan yatırım hem tüketiciyi hem ülke kalkınmasını hem de çevresel kirliliği doğrudan etkilemektedir.
Sonuç olarak, binalara yalıtım uygulanması enerji tasarrufu ve hava kirliliğinin azaltılması için
vazgeçilmez ön koşuldur. Ayrıca uygulanan yalıtımın ve yalıtım sistemlerinin doğru seçimi de yakıt
tüketimini etkileyen faktörlerdir. Özellikle dışarıdan yalıtımın çift duvar arası ve içerden yalıtıma oranla
yıllık yakıt miktarı ve yapının sağlığı üzerindeki etkisi önemli ölçüdedir.
Hava kirliliğinin azaltılmasında kömürün iyileştirilmesi, ısıl değeri yüksek kömür kullanılması, yakma
sistemlerinin denetlenmesi, yakma sırasında kömüre kireç katılması vb. önlemler önemlidir, ancak
binalarda alınacak yalıtım önlemleri ile takviye edilmeleri gereklidir. Baştan ısıtma amaçlı enerjinin
azaltılması hepsinden önemlidir. Biz tasarımcılar bina kabuğunda doğru yalıtım sistemleri ile hava
kirliliğinin azaltılmasında kalıcı çözümler sağlayabiliriz.
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BİNALARDA ISI YALITIMI YOLUYLA ENERJİ TASARRUFU
VE ÖRNEK BİR UYGULAMA: MKÜ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ BİNASININ ENERJİ PERFORMANS
DEĞERLERİ VE MALİYETLERİ
Onur ÖZUTKU
Cuma KARAKUŞ

ÖZET
Dünyadaki artan nüfus ile birlikte enerji tüketimi artmakta, buna bağlı olarak da mevcut fosil kaynakları
tükenmeye başlaması ile birlikte çevre kirliliğinin de doğayı ciddi tehdit altına alması enerji verimliliğini
dünya gündeminin ilk sıralarına taşımaktadır. Ülkemizin enerji verimliliğinde öncelikle uygulanması
gereken önlemlerden bir tanesi binaların ısı yalıtımının yapılmasıdır. Bu çalışmada, MKÜ Mühendislik
Fakültesi binasının TS825 standardına uygunluğu irdelenmiştir. Bina, birinci derece gün bölgesinde
etrafı açık rüzgar ve güneş alan 2303 m²’lik alana kurulmuş olup %60’ından fazlası 12mm hava
boşluklu ısıcam kaplamadır. Yapılan hesaplamalar neticesinde, binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı,
yalıtımsız durumdaki ısıtma enerjisi ihtiyacına göre % 46,8 azalma olduğu bulunmuş olup B tipi enerji
verimli bina olduğu tespit edilmiştir. Binanın cam kaplama olması irdelenmiş; bina cam kaplama
alanını %50 oranında azaltılarak dış duvar eklemesi yapılmıştır. Bu durumda binanın yıllık ısıtma
enerjisi ihtiyacı %17 oranında artış göstermiştir. Bunun yanı sıra, binanın kışın ısıtma sezonu için 1. ve
2. derece gün bölgesi için bir avantaj olduğu belirlenmiş olup 3. ve 4. bölge için yapılan
hesaplamalarda, TS825 standardına uygun olmadığı sonucu belirlenmiştir. Binada yalıtım malzemesi
olarak XPS30 yerine cam yünü kullanıldığında ise yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı %25,6 artış göstermiştir.
Bu durumda ısıtma enerjisi ihtiyacı bakımından XPS30 daha uygun olduğu görülmüştür. Binanın ısı
yalıtım maliyeti ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacındaki azalma ile tasarruf edilen miktar irdelendiğinde ısı
yalıtım maliyetinin 3 yıl sonra kendisini amorti edeceği bulunmuştur. Sonuç olarak için binanın hem
yalıtım kalınlığı hem yapı elemanları hem de cam kaplama alanı ile yapının inşa edilmesinin TS825
standardına uygun olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Binalarda Isı yalıtımı, enerji tasarrufu, TS 825 standardı, cam kaplama

ABSTRACT
In concurrence with the increasing population in world, the energy consumption rises, therefore
existing fossil resources are consumed away. At the same time the threat of environmental pollution
on nature, brings energy efficiency to the top of world’s agenda. One of the provisions that should be
made in our country’s energy efficiency is to provide thermal insulation in houses. In our country 30%
of the energy is consumed in houses and 85 % of this energy is used for heating. By insulating the
houses this energy can be reduced about 60%. For this reason Turkish Standards Institution (TSE)
puts forward The Heat Insulation Rules standard TS 825. According to this standard values such as
feature of the building, the characteristics of the heating system, internal and external climate
conditions, heat gain from the sun and internal gain are taken into account and the annual heating
need of the building is found. Going by the final value’s suitability to the standard, the building’s
insulation type is determined. Within this framework of Mustafa Kemal University Engineering Faculty
building is going to be analyzed according to TS 825 standard. In order to provide heat economy and
thermal comfort in parts which are unsuitable to the standard in the existing structure of the building,
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alternative heat insulation materials and solution offers are going to presented. With the new heat
insulation systems generated with alternative heat insulation materials, the annual need of heating
energy of the sample building, the fuel savings and the reducing rate of air polluting waste provided by
heat insulation and the specific heat loss are going to be taken into account and cost analyses of the
applied systems are going to be carried out.
Keywords: Building Heat Insulation, Energy Consumption, TS 825, Glass Coating

1.Giriş
Teknolojinin insan hayatına girmesiyle konforlu yaşam her birey için uyulması gereken bir standart
haline gelmiştir. Doğal olarak, bu konforlu yaşamı sağlamak için kullanılması gereken enerji miktarları
da büyük artış göstermiştir. Örneğin, ulaşımdan barınmaya, üretimden iletişime, hatta eğlenceye kadar
her sektörde enerji yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak da
mevcut fosil yakıtların tükenmeye başlaması, bunun yanı sıra çevre kirliliğinin de doğayı ciddi tehdit
altına alması enerji verimliliğini dünya gündeminin ilk sıralarına taşımaktadır. Ülkemizde enerjinin
yaklaşık %30’u konutlarda tüketilmekte olup bu enerjinin %85’ i ısıtma amaçlı kullanılmaktadır [1].
Konutlarda ısı yalıtımı yapılarak kullanılan enerjinin yaklaşık %50-60’ı tasarruf edilebilmektedir. Bu
nedenle enerji verimliliğinde öncelikle uygulanması gereken önlemlerden bir tanesi konutların ısı
yalıtımının yapılmasıdır. Binalarda yalıtımının amacı ısının kış şartlarında iç ortamdan dış ortama,
yazın ise dış ortamdan iç ortama geçişini yavaşlatmaktır. Bilindiği gibi ısı transferinin tek şartı iki ortam
arasındaki sıcaklık farkının bulunmasıdır. Isı yalıtımı ile ısı transferi tamamen engellenememekte,
sadece birim zamanda olan ısı transfer miktarını azaltılabilmektedir. Bina duvar, tavan, taban gibi yapı
elemanlarının yalıtımıyla ısı transferine karşı direnç oluşturularak, toplam ısı iletim katsayısı ve ısı
transfer miktarı azaltılmaktadır. Isı yalıtımı, değişen dış ortam koşulları, mevsimsel sıcaklık farkları gibi
etkilerden yaşam alanlarını koruyarak insan sağlığını olumlu yönde etkileyip, verimli iş gücü
sağlamakla birlikte enerji verimliği açısından enerji israfının önüne geçip, çevre dostu yaşam alanları
oluşturarak küresel ısınmayı önlemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, yapı elemanlarında, beton içindeki
çeliğin paslanarak mukavemetini kaybetmesine ve taşıma kapasitesinin düşmesine neden olan
yoğuşmayı engelleyerek binaların daha güvenli ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.
Isı yalıtım ile ilk yatırım maliyetleri artmakla birlikte ısıtma ve soğutma giderleri çok büyük oranlarda
düşüş göstermektedir. Isıtma-soğutma sistemlerinde ilk yatırım maliyetlerini düşürmektedir. Örneğin,
yalıtımsız bir bina kazanı ile yalıtımlı bir bina kazanı arasında yaklaşık %50 kapasite farkı bulunmakta,
benzer şekilde yalıtımlı binalarda kalorifer petek boyu yalıtımsız binadaki kalorifer petek boyuna göre
küçük seçilmektedir. Bunun neticesinde ilk yatırım maliyetlerinin düştüğü görülmektedir. Ayrıca
boyutları küçülen sistem elemanlarının bina kullanım alanı içersinde işgal ettikleri alanlar
azalacağından bina kullanım yerleri artmaktadır. Bunların neticesinde, ısı yalıtımı yapılan binalar her
açıdan ekonomik, konforlu ve sağlıklı bir yaşam olanağı sunmaktadır.
Bu kapsamda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Isı Yalıtım Kuralları standardı olan TS 825’i göz
önüne alınarak bina özellikleri, ısıtma sisteminin karakteristikleri, iç ve dış iklim şartları, güneşten
gelen ısı kazançları ve iç kazançlar gibi değerler ele alınarak yapılan hesaplama sonucunda binanın
yıllık ısıtma ihtiyacı bulunmaktadır. Bulunan bu değerin standarda uygunluğuna bakılarak binanın
hangi enerji sınıfında olduğu bulunur. TS 825 konutlar için A tipi süper enerji verimli bina, B tipi iyi
enerji verimli bina ve C tipi normal enerji verimli bina olmak üzere 3 tip uygun enerji sınıfı belirlemiştir.
Bu çalışmada Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasının TS 825 standartlarına
uygunluğu irdelenecek, binanın mevcut yapısal durumunda standarda uygun olmayan bölümlerde ısı
ekonomisi ve ısıl konfor sağlamak için alternatif ısı yalıtım malzemeleri ve çözüm önerileri
sunulacaktır. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri ile oluşturulan yeni ısı yalıtım sistemleri ile örnek
binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, ısı yalıtımı sonucu sağlanan yakıt tasarrufu ve hava kirletici
atıklardaki azalma miktarı ve özgül ısı kaybı hesaplanmış, uygulanan sistemlerin maliyet analizleri
yapılmıştır.
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2. Önceki Çalışmalar
Binalarda enerji yönetimi ve ısısal değerlerin optimum kullanılabilirliği, son zamanlarda araştırmacılar
tarafından çokça incelenen bir konudur. Bu konu ile ilgili bir araştırmada, örnek yapı olarak her katta
100m²’lik 4 daireni bulunduğu, kat yüksekliği 2,6m ve brüt hacmi 6500m³olan 5 katlı bir bina ele
alınmıştır. TS 825’e göre yapılan hesaplamalara göre birinci derece-gün bölgesinde yer alan örnek
binanın yalıtımsız olması durumunda yıllık net ısıtma enerjisi ihtiyacı 176.946kWh, yalıtımlı olması
durumunda 71.111kWh olarak hesaplanmış olup yaklaşık %60 oranında enerji tasarrufu sağlandığını
belirtmişlerdir. [2]
Yapılan bir diğer çalışmada; İstanbul Ümraniye’de ikinci derece-gün bölgesinde klasik kolon-kiriş
betonarme yapıya sahip konutun enerji performansı hesaplanmıştır. Binada dış havaya açık 1559 m²
,toprak temaslı 678 m² duvar mevcut olup, 281m² tavan, 580m² taban, 550m² pencere ve 7,65m² kapı
alanına sahiptir. Binanın yalıtımsız olduğu haldeki yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı Qyıl=690.919 kWh,
hacim başına düşen ısıtma enerjisi ihtiyacı Q=25,54 kWh/m³ olarak hesaplanmıştır. TS 825
standardının belirlediği en üst limit hacim başına düşen ısıtma enerjisi Q’=14,77 kWh/m³‘dür. Hesaplar
sonucunda Q > Q’ olduğundan yalıtımsız binanın TS 825 standardına uygun olmadığını tespit etmiştir.
Göz önüne alınan binanın, dolgu duvarlarda 5cm XPS30, toprak temaslı duvar ve tabanda 3cm
XPS30, çatı tavan kısmında 10cm cam yünü şilte ile yalıtılması durumunda ise yıllık ısıtma enerjisi
ihtiyacı 439.002 kWh, hacim başına düşen ısıtma enerjisi ihtiyacı Q’=14,73 kWh/m³ olduğunu
hesaplamıştır. Hesaplanan bu değerin TS825 Standardın belirlediği üst limitin değerinden daha düşük
olduğundan göz önüne alınan yalıtımlı binanın C tipi uygun bir bina sınıfına dahil olduğunu ve yalıtım
neticesinde %42,3 lük bir enerji tasarrufu sağlandığını belirtmiştir. [3]

3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Bina Özellikleri
Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binası, birinci derece gün bölgesinde etrafı açık
rüzgar ve güneş alan 2303m² lik alana kurulmuş üniversite yönetim binasıdır. Göz önüne alınan
binanın ön ve yan görünüşleri Şekil 1’de görülmekte olup brüt hacmi 21665,6m³’dür. Binanın metraj
bilgileri Çizelge 1’de verilmektedir. Ayrıca, binanın %60’ından fazlası cam kaplama olup güneye bakan
243m², kuzeye bakan 243m², doğuya bakan 546m², batıya bakan 610m² olup toplam cam alanı
1642m²‘dir. Kullanılan cam ısıcam olup iki cam arası 12mm hava boşlukludur.
Çizelge 1. Göz Önüne Alınan Binanın Yapı Bileşeni Tipleri ve Alanları
Yapı Bileşeni Tipi
Duvar Dış Havaya Açık
Taban Toprak Temaslı
Taban Açık Geçit Üzeri
Tavan Üzeri Açık
Cam Kaplama

Yapı Elemanı Alanı
(m²)
1188
810
420
1230
1642

Bina havalandırma şekli doğal havalandırma olup, havalandırılan hacim miktarı 17332,48m³ dür.
Binada ısı yalıtım malzemesi olarak 5cm’lik XPS30 sıkıştırılmış köpük kullanılmıştır. Taşıyıcı kolon ve
kirişlerde C25 betonu kullanılmış olup, duvarlarda 10cm kalınlığında gaz beton kullanılmıştır. Kat
yüksekliği 3m olup, zemin kat 497m², ara kat 341,21 m² ve idare katı 3x1230,77 m² olup toplamda 5
katlıdır. Bina 4530,52m² kullanım alanına sahiptir.
Hesaplarda IZODER’in TS 825 Hizmet programı kullanılmış olup binanın bulunduğu bölgenin kaçıncı
derece gün bölgesinde olduğu, net oda yüksekliği, havalandırma şekli, brüt hacmi, bina kullanım
alanları, tavan, taban, duvar, pencere bilgileri gibi verilerin hesaplama esnasında programa girilmesi
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gerekmektedir. Bu işlemlerin neticesinde ise binanın özgül ısı ihtiyacı, toplam ısı kaybı, iç ve solar
kazanç değerleri ve son olarak yoğuşma grafikleri elde edilerek binanın standarda uygun olup
olmadığını belirlenmektedir.

Şekil 1. MKÜ Mühendislik Fakültesi Binası Ön ve Yan Görünüşleri

4. HESAPLAMALAR VE BULGULAR
MKÜ Mühendislik Fakültesi binasının önce yalıtımsız olarak enerji performansı hesaplanmıştır.
Ardından mevcut binanın yalıtımlı durumda enerji performansı hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer,
binanın alternatif bir yalıtım malzemesiyle yalıtılması sonucu oluşan yeni yapının performans
değerleriyle karşılaştırılmıştır. Binanın %60’ından fazla olan cam kaplama miktarının yarı yarıya
indirilip enerji performansı hesaplanmış ve mevcut durum ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca yapılan yalıtımın
maliyeti hesaplanıp amortisman süresi belirlenmiştir. Son olarak yapılan yalıtımın çevreye katkısı
incelenmiştir.
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4.1. Yalıtımsız Durumda Binanın Enerji Performansı
Binayı yalıtımsız halde ısıtma için yıllık Qyıl= 210.958 kWh’ lik enerji harcanmaktadır. Binanın özgül ısı
kaybı 13663,1 W/K’dir. Bina yalıtımsız halde Q=Qyıl/Vbrüt =9,74 kWh/m³ hacim başına düşen ısıtma
enerjisine ihtiyaç duymaktadır. Hesaplanan bu değerler TS 825 standardına uygun olmayıp TS 825
standardı bina için olması gereken en yüksek ısı kaybını Q = 6,85 kWh/m³ ile sınırlandırmıştır. Bu
nedenle bina için ısı yalıtımı TS 825 standardı gereği zorunlu hale gelmektedir.
4.2. Yalıtımlı Durumda Binanın Enerji Performansı
Binada ısı yalıtım malzemesi olarak 5cm’lik XPS30 sıkıştırılmış köpük kullanılmıştır. Bina yalıtımlı
halde ısıtma için yıllık Qyıl=112.182 kWh enerji harcamaktadır ve binanın özgül ısı kaybı 9312,07 W/K
dir. TS 825 Standardı bina için olması gereken en büyük ısı kaybı Q = 6,85 kWh/m³ değerini üst değer
kabul etmiş olup binamızın hacim başına düşen ısı kaybı Q=Qyıl/Vbrüt=5,18 kWh/m³ olup Q=6,85
kWh/m³ değerinden küçük çıkmıştır. Bu değer TS 825 standardına uygundur. Dolayısıyla binanın
enerji performansı standarda uygundur ve ısı yalıtımı uygulanarak binanın yıllık enerji tüketimi %46,8
oranında azaltılmıştır. Bina B tipi iyi enerji verimli bina sınıfına girmiştir.
4.3. Binalarda Cam Kaplama Uygulamaları
Binalarda uygulanan cam kaplama alanı arttıkça, binanın güneş enerjisi kazançları da doğru orantılı
olarak artar. Bunun neticesinde ısıtma enerjisi ihtiyacı azalır. Göz önüne alınan binanın birinci derece
gün bölgesi için aylara göre iç ve solar kazançlar değişimi Şekil 2’de verilmektedir. Şekilden de
görüldüğü gibi tüm yıl boyunca iç kazançlar yaklaşık sabit kalırken solar kazançlar yaz aylarında artış
göstermektedir. Yıl boyunca sadece aralık ayındaki solar kazanç ile iç kazançlar yaklaşık eşit olur iken
diğer aylarda solar kazançlar iç kazançlardan daha yüksek değerler almaktadır.
Ayrıca, binalarda uygulanan cam kaplama doğal aydınlatma sağladığından dolayı, aydınlatma yükünü
düşürerek enerji tasarrufu sağlar. Örneğin göz önüne alınan MKÜ Mühendislik Fakültesi binasında
144 adet doğal aydınlanma ile aydınlanan oda mevcuttur. Eğer binanın cam kaplama olmayıp diğer bir
yapı elemanı ile yapılmış olması durumunda mevcut odaların mesai saatleri dahilinde aydınlatılması
ihtiyacı doğmaktadır. Her odada aydınlatma lambası olarak 8 adet 18 watt’lık florasan lamba
bulunmaktadır. Toplamda yaklaşık 1152 adet florasan lambanın, cam kaplama olmasından dolayı,
gereksiz kullanılmasının önüne geçilerek enerji tasarrufu yapılmış olur. Kabaca doğal aydınlatmadan
sağlayacağımız tasarrufu hesaplar isek; 1152 adet 18 Watt’lık florasan lamba ile toplamda harcanacak
20.736 kW’lık enerjinin gereksiz kullanımı cam kaplama sayesinde engellenmiş olmaktadır. Ayrıca,
cam kaplama ile azalan enerji kullanımı sayesinde atmosfere atılacak karbondioksit emisyonları
azalacak ve çevre korunmasına da katkı sağlayacaktır.
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Şekil 2. 1’inci Derece Gün Bölgesi İçin Aylara Göre İç ve Solar Kazançlar Değişimi
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Ayrıca yapılan hesaplamalar neticesinde göz önüne alınan cam kaplama binanın birinci ve ikinci
derece gün bölgesi için TS 825 standardına uygun olduğu, fakat üçüncü ve dördüncü derece gün
bölgesi için TS 825 standardına uygun olmadığı belirlenmiştir.
Çizelge 2. Örnek Binanın Bölgelere Göre Durumu
Bina
Durumu
1.Bölge
2.Bölge
3.Bölge
4.Bölge

Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı
(kWh)
112.182
279.836
395.031
533.906

TS 825 Durumu
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUN DEĞİLDİR
UYGUN DEĞİLDİR

Bunun yanı sıra binalarda cam kaplama kullanımının bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları Şekil 2’den de görüldüğü gibi kış sezonunda ısıtma enerjisi ihtiyacını düşüren solar ve iç
kazançlar yaz sezonunda soğutma yükünü artırmaktadır. Ayrıca cam kaplamanın kullanımı ve bakımı
sırasında gereken özen gösterilmez ise özellikle rüzgâr hızının yüksek olduğu bölgelerde infiltrasyon,
ısı kayıpları artma gösterir iken havanın geçişi sırasında istenmeyen bir durum olan ses ve gürültü
oluşmakta olup cam kaplama binalarda bu probleme sık sık rastlanmaktadır.
4.4.Binanın Cam Kaplama Miktarının Azaltılması Sonucu Enerji Performansı
Binada kullanılan cam kaplama miktarını yarıya indirilmesi (1642m2’den 821m2’ye), binanın dış
cepheye bakan cam kaplamanın yarısının binada mevcut olan dış hava temaslı duvara benzer duvar
örülmesi halinde binanın yıllık toplam ısı kaybı 131.684 kWh olmaktadır. Binanın 1642 m² cam alanına
sahipken yıllık toplam ısı kaybı Qyıl= 112.182 kWh iken bu değer 131.684 kWh’e yükselmektedir. Bu
durumda cam kaplama 1642 m² den 821 m²’ye düşürülünce toplam ısı ihtiyacı % 17,3 artmıştır.
Dolayısı ile çizelge 3’den de görüldüğü gibi cam kaplama miktarının azalması sonucu solar
kazançlarda da bir azalma meydana geldiğinden, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacında da bir artış meydana
gelmiştir.
Çizelge 3. Cam Kaplamanın Enerji İhtiyacına Etkisi
Cam Kaplama
miktarı
(m2)

Isıtma Enerjisi İhtiyacı
(kWh)

Güneş enerjisi kazancı
(kWh)

1642

112182

341,523

821

131684

228,58

4.5. Alternatif Yalıtım Malzemesi Kullanımı
Göz önüne alınan binada bina enerji performansı hesaplanırken binanın yalıtım malzemesi 5cm’lik
XPS30 olduğundan hesaplar XPS30 ‘a göre yapılmıştır. Yapılan hesaplarda alternatif yalıtım
malzemeleri kullanılmadan yapılan hesaplamalar ile en iyi yalıtım malzemesinin belirlenmesi mümkün
olmamaktadır. Bu yüzden alternatif bir yalıtım malzemesi olan Cam köpüğü ile binanın yalıtımı
yapılmıştır. Cam köpüğü -260 °C ile 430 °C sıcaklıkları arasında kullanılabilen yalıtım malzemesidir[4].
XPS30 yalıtım malzemesi ile cam yünü yalıtım malzemesinin özellikleri Çizelge 4’de karşılaştırılmıştır.
Hesaplama neticesinde ısıtma enerjisi ihtiyacının 112.182 kWh’ten 140.938 kWh’e yükseldiği
belirlenmiştir. Çıkan sonuç ısı iletim katsayısı ve toplam ısı kaybı daha düşük olan XPS30 daha uygun
görünmekle birlikte cam yününün yangına dayanımı ve kullanım sıcaklığı özel durumlarda tercih
sebebi olmaktadır. Örnek binada çok yüksek sıcaklıklarda çalışan cihazlar ve patlama, yanma
oluşturabilecek sistemler olmadığından XPS30 tercih edilmiştir.
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Çizelge 4. Cam Yünü ile XPS30’ un Karşılaştırılması
Malzeme
Türü

Isı İletim
Katsayısı
W/m2 K

XPS30

0,03

Cam
Yünü

0,04

Kullanım Sıcaklığı
(°C)

Örnek Bina için
Toplam Isı Kaybı
(kWh)

B1 Sınıfı
(Zor Alev Alır)

75

112.182

A Sınıfı Yanmaz

250

140.938

Yangın Sınıfı

4.6. Maliyet Hesapları
4.6.1. Isıtma için Elektrik Giderleri Maliyet Hesabı
Binanın yalıtımsız durumda yıllık elektrik gideri 210.958 kWh ve yalıtımlı durumda yıllık elektrik gideri
112.182 kWh olarak bulunmuş idi. Elektrik enerjisinin birim maliyeti 0.219 TL/kWh olduğunda yalımsız
ve yalıtımlı durumda binanın yıllık elektrik gideri;[5]
Yalıtımsız Durumda Bir Yıllık Elektrik Gideri = 210.958kWh x 0,219TL/ kWh = 46.199,80 TL
Yalıtımlı Durumda Bir Yıllık Elektrik Gideri = 112.182 kWh x 0,219TL/ kWh = 24.567,80 TL
olarak bulunur. Binada ısı yalıtım uygulaması yapılarak yıllık 21.632,00 TL tasarruf söz konusudur.
Elektrik giderlerinde yalıtım yapılarak %46,8 lik bir tasarruf yapılması söz konusudur.

Şekil 3. Yıllık Isıtma İçin Elektrik Maliyeti
4.6.2. Uygulanan Isı Yalıtımın Maliyeti
Göz önüne alınan binanın dış duvar, tavan, taban kısımlarına yapılan yalıtım için toplam 3228m²
yalıtım malzemesi kullanılmıştır. Kullanılan yalıtım malzemesi 5cm kalınlıkta XPS30 sıkıştırılmış
köpüktür. Isı yalıtımı uygulaması için maliyet hesabı neticesinde elde sonuçlar Çizelge 5’te verilmiştir.
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Çizelge 5. Isı Yalıtımı için Toplam Maliyet Miktarları
Malzeme Adı

Miktar

XPS30 5cm Isı Yalıtım
3228
Levhası
Mantolama Dübeli
19368
Fileli Köşebent
807
Isı Levha Sıvası
16140
İşçilik
3228
Isı Yalıtımı Toplam Maliyeti

Birim

Birim Fiyatı
(TL)

Toplam Bedel
(TL)

m2

6,50

20.982

Adet
Metre
Kg
m2

0,08
1,25
0,40
12,00

1.549,44
1.008,75
6.456
38.736
68.732,19

Binanın 5cm’lik XPS30 ile ısı yalıtımının yapılmasının maliyeti 68.732,19 TL olarak hesaplanmıştır.
Bu tasarruf sayesinde ısı yalıtımının ilk yatırım maliyetlerini yaklaşık 3,18 yılda kendini yenileyeceği
belirlenmiştir.
4.7. Yalıtımın Çevre Korunmasına Etkisi
Ülkemizde enerjinin büyük bir kısmı termik santrallerde üretilmektedir. Bilindiği üzere termik santraller
üretim yaptığı her saniye atmosfere karbondioksit salınımı gerçekleştirmektedir. Günümüzde enerji
üretim ve tüketim aşamasında en önemli sorun atmosfere sera gazı salınımıdır (Şekil 4). Sera gazları
özellikle Karbondioksit, Metan, Diazotmonoksit, Hidroflorokarbonlar, Perflorokarbonlar ve Kükürt
heksaflorid gazlarından oluşmaktadır. Genel olarak dünyada yaklaşık olarak yılda 20-30 milyar ton
karbondioksit gazı çevreye salınmaktadır ve bilim dünyası küresel ısınmanın baş mimarı olarak sera
gazı salınımı göstermektedir. [6]

Şekil 4. Atmosfere Atılan Sera Gazının Küresel Isınmaya Etkisi
Sera gazı salınımını azaltmanın en önemli şartı enerji verimliliğidir. İnsanlık enerjiyi ne kadar verimli
kullanırsa, enerji üretimi için kullanılan fosil yakıt miktarları da azalacaktır. Kapasiteleri yüksek termik
santraller yerine alternatif enerji kaynaklarıyla ihtiyaçlar karşılandığında termik santrallerin kapasiteleri
düşürülerek doğaya yayılan CO 2 miktarı azaltılması mümkün olabilmektedir. Bu gibi önlemler ile çevre
korumasına katkı sağlanmış olacaktır. Bugün gelinen noktada küresel ısınmanın boyutu çok ciddi
olmakla birlikte önlemlerin vakit kaybedilmeden alınması bilim dünyasının ortak kararıdır. Küresel
ısınmanın durdurulması yolundaki en küçük detaylar bile atlanmadan çalışmalar aralıksız yapılmalıdır.
Örneğin enerji verimliliği, yalıtım, temiz enerji kaynakları kullanımı, yapay parlak beyaz bulut üreterek
atmosferde ışınım perdesi oluşturmak gibi çözüm önerileri mevcuttur.
Araştırma kapsamında göz önüne alınan binanın yalıtımsız halde ısıtma için yıllık tükettiği enerji
miktarı Qyıl= 210.958 kWh olarak hesaplanmıştır. Yalıtımlı halde yıllık ısıtma için tükettiği enerji miktarı
Qyıl= 112.182 kWh olarak hesaplamıştır. Enerjiyi temin etmek için termik santralde kullanılacak yakıt
doğalgaz olacak şekilde düşünülür ise 98.776 kWh ‘lik enerji tasarrufu sonucu ithal yakıt olan
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doğalgaz yıllık kullanımının 24.429m3’ten 12.991m3’e azaltılması söz konusu olmaktadır. Bunun
neticesinde Çizelge 6’da görüldüğü gibi atmosfere atılması muhtemel sera gazı salınım miktarı da
yılda 152ton’dan 81ton’a düşürülmesi neticesinde binada ısı yalıtımı yaparak yılda 71ton C0 2 gazının
atmosfere salınmasının önüne geçilmesi mümkün olmaktadır. Böylelikle Çizelge 6’da gösterildiği gibi
binanın yalıtımlı durumda ısıtılması halinde karbondioksit salınım oranını %46,7 azalmış olmaktadır.
Çizelge 6. Bina Elektriğinin Üretimi İçin Santralde Doğalgaz Tüketim ve Emisyon Değerleri
Bina Durumu
Yalıtımsız
Durumda
Yalıtımlı
Durumda

Isıtma Enerjisi İhtiyacı
( kWh)/yıl

Doğalgaz
(m3/yıl)

Salınan CO 2
(Ton/yıl)

210.958

24429

152

112182

12991

81

Göz önüne alınan binanın elektriği kömürle çalışan bir santralde üretiliyor olması durumunda;
1kg linyit kömür 4000 kcal enerjiye sahip olduğundan 1 kWh elektrik için 0,517 kg kömür yanması
gerekmektedir. Binanın yalıtımsız halde yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı 210.958kWh olduğundan yıllık
tüketilen kömür miktarı 210958 x 0,517/0.45 (santral verimi) => 242.367kg => yaklaşık 250 bin ton
linyit kömürdür. Yalıtımlı durumda ise bu değer 128.28 ton’a düşmektedir. Bunun neticesinde
atmosfere atılan gazlardan SO 2 miktarı yılda 115ton’dan 61.3ton’a düşerken bu değer CO 2
emisyonları için yılda 5784ton’dan 3065’ton’ düşmektedir. Böylelikle atmosfere atılan SO 2
emisyonlarında %46,69 oranında bir azalma olur iken CO 2 emisyonlarında da %46,21 azalma
meydana gelmektedir.
Çizelge 7. Bina Elektriğinin Üretimi İçin Santralde Kömür Tüketim ve Emisyon Değerleri

Bina
Durum

Binanın Elektriği İçin Tüketilen Kömür Miktarı
Elektrik Gücü Kömür Tüketim Miktarı
SO 2
kWh
ton /yıl
(ton/yıl)

CO 2
(ton/yıl)

Yalıtımsız

210958

242

115

5784

Yalıtımlı

112182

128,26

61,3

3065

Çizelge 8. Kömürle Çalışan Termik Santral İçin Tüketim ve Emisyon Değerleri
Kömürle Çalışan Termik Santral
Elektrik
Gücü (MW)

Kömür Tüketim
Miktarı ton/yıl

SO 2
(ton/yıl)

CO 2
(ton/yıl)

1000

2,5 milyon

120.000

6.000.000

Çizelge 7 ve 8 ‘de görüldüğü gibi kömürle elektrik üretimi yapmak çevre açısından sera gazı salınım
değerlerinin çok yüksek olmasından dolayı sakıncalı olmaktadır. Doğalgaz ile elektrik üretimi yapmak
ithal yakıt kullanıldığından çok masraflı ve kömüre göre sera gazı salınım değeri çok az olsa da
çevreye zarar vermektedir. Bu durumda yapılması gereken en iyi işlem enerjinin verimli kullanılıp,
alternatif enerji sistemlerine yönelmektir.

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binası, birinci derece gün bölgesinde etrafı açık
rüzgar ve güneş alan 2303m² lik alana kurulmuş üniversite yönetim binası olup brüt hacmi
21665,6m³’dür. Ayrıca, binanın %60’ından fazlası cam kaplama olup güneye bakan 243m², kuzeye
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bakan 243m², doğuya bakan 546m², batıya bakan 610m² olup toplam ısı cam alanı 1642m²‘ olup iki
cam arası 12mm hava boşlukludur.
MKÜ Mühendislik Fakültesi binasının önce yalıtımsız olarak enerji performansı ısıtma için yıllık Qyıl=
210.958 kWh’ lik enerji harcanmaktadır. Binanın özgül ısı kaybı 13663,1 W/K’dir. Bina yalıtımsız halde
Q=Qyıl/Vbrüt =9,74 kWh/m³ hacim başına düşen ısıtma enerjisine ihtiyaç duymaktadır. Binanın
yalıtımlı durumda enerji performansında ısı yalıtım malzemesi olarak 5cm’lik XPS30 sıkıştırılmış köpük
kullanılmıştır. Bina yalıtımlı halde ısıtma için yıllık Qyıl=112.182 kWh enerji harcanmaktadır ve binanın
özgül ısı kaybı 9312,07 W/K dir. Binanın hacim başına düşen ısı kaybı Q=Qyıl/Vbrüt=5,18 kWh/m³
olup Q=6,85 kWh/m³ değerinden küçük çıkmıştır. Binanın %60’ından fazla olan cam kaplama
miktarının yarı yarıya indirilmesi sonucu toplam ısıtma enerjisi ihtiyacı % 17,3 artmıştır. Cam kaplama
miktarının azalması sonucu solar kazançlarda da bir azalma meydana geldiğinden, yıllık ısıtma
enerjisi ihtiyacında da bir artış meydana gelmiştir. Göz önüne alınan binanın kışın ısıtma sezonu için
binanın cam kaplama olmasının birinci derece gün bölgesi için bir avantaj olduğu ortaya çıkmıştır.
Mevcut yalıtım malzemesi olarak kullanılan XPS30 yerine cam yünü kullanıldığında ise yıllık ısıtma
enerjisi ihtiyacı %25,6 artış göstermiştir. Ancak mevcut binanın 3. ve 4. Bölgede yapılan
hesaplamalarında, ısıtma enerjisi ihtiyaçları standardın belirlediği maksimum değerin üstünde
çıktığından dolayı, TS 825 standartlarına uygun olmadığı sonucu bulunmuştur. Binanın ısı yalıtım
maliyeti 63.956,20 TL olarak hesaplanmıştır. Binanın sadece yalıtım yapılarak yıllık ısıtma enerjisi
ihtiyacındaki azalma ile tasarruf edilen miktar 21.632,00 TL’dir. Bu durumda yaklaşık ısı yalıtımı
sadece ısıtma açısında baktığımızda 3,18 yılda kendini yenileyeceği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra
atmosfere atılan sera gazı emisyonları açısından incelendiğinde binanın yalıtımlı durumda ısıtılması
halinde yalıtımsız duruma göre karbondioksit salınım oranını %46,7 azalmış göstermektedir. Son
olarak Mustafa Kemal Üniversitesi mühendislik binası bina ısı yalıtım kurallarına uygun ve uygulanan
yalıtım malzemesi, yalıtım kalınlığı, cam kaplama oranının TS 825 standardı ve mevsimsel koşullara
uygun olarak yapılmış olduğu belirlenmiştir.
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ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LNG KULLANIMI
Can TOYDEMİR

ÖZET
Dünyada Doğalgaz üretimine paralel olarak artmakta olan LNG üretimi artmaktadır. LNG denizde
gemiler aracılığıyla taşınarak deniz terminallerine aktarılmaktdır. LNG terminalleri LNG’yi gaz fazına
geçirerek ülkelerin doğalgaz şebekelerine aktarmaktadır. Aynı zamanda LNG’nin kamyon tankerler
aracılığıyla da 20 ton’luk partiler halinde taşınabilmektedir.
Özellikle boru hattı doğalgaz şebekelerinin yaygınlaştırması sürecinde, ara geçiş enerji kaynağı olarak
kullanılabilen LNG, hem ekonomik yönü hem de çevreci yönüyle ülkemizde de hızla yayılmaktadır.
İşletmelerin LNG’yi stoklaması ve LNG nin gaz haline dönüştürülerek, doğalgaz iç dış tesisatına sevk
edilmesi kapsamında kurulan Endüstriyel İşletmeler LNG Tesisleri, muhtelif uluslararası norm ve
standardlar dikkate alınarak kurulmalıdır.
LNG tesisinin bulunduğu coğrafi mahal, doğalgazın nasıl bir cihazda, ne amaçla kullanıldığı, LNG
tesisi tasarımı da önemli şekilde etkileyebilmektedir.
LNG tesisleri ve LNG tankerlerinin işletilmesi, periyodik kontrol ve bakım işlemleri de, sistemlerden
alınacak verimi ve yatırımların fizibiletisi üzerinde önemli etkenlerden biridir.
Sonuç olarak, LNG artan enerji ihtiyacını, ara geçiş dönemi yakıt olarak karşılamak üzere, endüstriyel
işletemelerde, alternatif olarak kullanılmaya devam edecektir.
Anahtar Kelimeler: Doğalgaz, LNG, Enerji, Endüstriyel İşletme.

ABSTRACT
Natural gas production increased in parallel with the growing LNG production in the world. LNG
transported by ships between productoin plants and the marine terminals. LNG in terminals is
converted into gas phase and feed national gas grid of the country. At the same time the 20-ton
batches of LNG can be transported via tanker truck.
In particular natural gas pipeline networks in the process of dissemination, the LNG can be used as a
transitional energy source, both economic and environmental aspects of the direction our country is
spreading rapidly.
Converted the gas into LNG and LNG businesses stocking, domestic natural gas to be established
under the Industrial Enterprises of LNG Facilities shipped outside installations, taking into account the
various international norms and standards should be established.
Geographic location where the LNG plant, a unit of natural gas how, for what purpose are used, also
significantly affect the design of the LNG plant.
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Operation of LNG facilities and LNG tankers, the periodic inspection and maintenance procedures, the
systems will be one of the important factors on the yield and investment fizibiletisi.
As a result, the growing energy needs of LNG, as fuel to meet the transitional period, industrial plants
will continue to be used as an alternative energy.
Key Words: Daylighting; Daylight factor, Office buildings, Energy saving, Solar heating.

1. GİRİŞ
Türkiye doğal gaz piyasası aşağıdaki yedi farklı faaliyetten oluşmaktadır:








İthalat
İletim
Depolama
Toptan Satış
CNG
Dağıtım
İhracat

Yukarıdaki grafikte de vurgulandığı gibi, 2009 yılında Türkiye'de yaklaşık olarak toplam 35 milyar m3 doğal
gaz tüketilmiştir. Bu tüketimin 500 milyon m3'ünü LNG, 50 milyon m3'ünü CNG oluşturmaktadır. Bu
durum, toplam pazarın yaklaşık %2'sine tekabül etmektedir.[1]
2009 yılı içinde toptan satış ve CNG şirketleri, Türkiye'de boru hattıyla doğal gazın henüz ulaşamadığı
noktalarda 1000'in üzerinde tüketiciye LNG,1000'e yakın tüketiciye ise CNG ulaştırarak, doğal gaz
enerjisinin daha fazla noktada kullanılmasına imkân sağlamıştır.
Bu sayede, ağırlıklı olarak her ölçekteki sanayi tesisleri, ticari işletmeler, turistik tesisler gibi LNG ve CNG
kullanıcıları daha verimli bir yakıt alternatifiyle tanışmıştır.
Botaş'ın Marmara Ereğlisi'ndeki tesisinin yanı sıra Egegaz'ın Aliağa terminalinin aktif hale gelmesiyle,
önümüzdeki yıllarda LNG kullanıcı sayısının ve kullanım alanlarının daha da artması beklenmektedir.
2003 yılından bu yana 2 milyar m3 değerinin üzerinde doğal gaz, LNG ve CNG formlarında tüketiciye
ulaştırılmış olup, halen yıllık 500 milyon m3 mertebesinde bir pazar mevcuttur.
Ülkemizde sanayi amaçlı toplam doğal gaz tüketiminin yaklaşık %7'si LNG ve CNG formunda
gerçekleşmektedir.
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Ülkemize ithal edilen toplam LNG'nin yaklaşık %10'u sıvı fazda kamyon tankerlerle taşınarak
tüketicilere ulaştırılmaktadır.
Yıllık 500 milyon m3 mertebesinde bir doğal gaz pazarı için bugüne kadar yapılan yatırım
250.000.000 TL'nin üzerindedir.
Sektör 1000'in üzerinde LNG tüketicisi, 250 adet kamyon dorse, 1000'e yakın çalışanı istihdam
etmektedir.
Botaş'ın Marmara Ereğlisi'ndeki tesisinin yanı sıra Egegaz'ın Aliağa terminalinin aktif hale
gelmesiyle, önümüzdeki yıllarda büyümeye aday bir pazardır.

2. LNG NEDİR? LNG’NİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?
Doğal gaz, atmosfer basıncında -162°C'a kadar soğutulduğunda yoğuşarak sıvı faza geçmekte ve
"Sıvı Doğal Gaz" (LNG-Liquified Natural Gas) olarak adlandırılmaktadır.
LNG, kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan, sıvı fazda bir yakıttır. Sıvı fazında taşınmakta ve
depolanmaktadır. Tüketime, gaz fazında sunulmaktadır.
LNG ile yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi yaklaşık 600 kez küçültülerek sıvı
halde saklanabilmektedir. Bu özellik, doğal gazın boru hatlarıyla taşınmasının teknik ve ekonomik
anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerlerle nakliyesini uygun hale getirmektedir.
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Doğal gazın sıvılaştırılması aşamasında bünyesindeki ağır hidrokarbonlardan arındırılması, LNG'nin boru
doğal gazına kıyasla daha temiz ve daha yüksek enerji değerine sahip olmasını sağlamaktadır.
LNG, enerji ihtiyacını farklı yakıtlarla sağlayan ve yüksek yakıt tüketimine sahip tüm işletmelerde ilgili
talimat, standart ve yönetmeliklerde geçen şartların sağlanması durumunda kolaylıkla kullanılabilmektedir.
Ağırlıklı olarak her ölçekteki sanayi tesisleri, ticari işletmeler, turistik tesisler gibi yerlerde;









Sıcak su ve kızgın su eldesi
Buhar eldesi
Sıcak hava eldesi
Kızgın yağ eldesi
Pişirme ve kurutma fırınları
Metal işleme (döküm, ergitme, ısıl işlem vs.)
Seramik ve cam sanayi
Elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır.

3. LNG DAĞITIM ZİNCİRİ:

LNG kreyojenik (çok soğuk) şartlarda depo edilir ve iletilir. LNG'nin sıcaklığı normal şartlar altında -150°C
civarındadır. İletim ve depolama basınçları ise 1-5 bar arasındadır.
Gerek LNG tanker tankları, gerekse sabit müşteri tankları kreyojenik olmalıdır. Kreyojenik tanklar iç içe iki
kaptan oluşur. LNG, içteki paslanmaz tankta depolanmaktadır. Dıştaki çelik tanksa izolasyon kabıdır. İki
tank arasında izolasyon malzemesi olarak vakumlanmış perlit bulunur. Tankların tamamında emniyet
sistemleri olmalıdır. LNG, doğal gaz basınç düşürme istasyonuna 3-4 bar arasında gönderilir. Tankın
basıncı tank buharlaştırıcıları tarafından ayarlanır. Basınç, regülatör ve ekonomizer yardımıyla kontrol edilir.
Buharlaştırıcılar, LNG'yi sıvı fazdan gaz fazına dönüştürmek için kullanılır. Buharlaştırıcılar, LNG'yi ortam
ısısını kullanarak gazlaştırıp tüketilmeye hazır hale getirirler. Geniş ısı transfer yüzeyleri sayesinde
yüksek ısı değiştirme kabiliyetleri vardır. Tamamen alüminyumdan üretilmişlerdir. Hareketli parçaları
olmadığından, bakım gerektirmezler. Doğal gaz dahili tesisatları, EPDK teknik mevzuatına uygun olarak
yapılmalıdır. Buharlaştırıcıların çıkışından itibaren, işletme içi yakma ünitelerine kadar olan 2. kademe
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basınç düşürme istasyonu da dahil olmak üzere LNG kullanımıyla ilgili tüm doğal gaz dahili tesisatı,
EPDK'dan sertifika almış bir yapım firması tarafından; EPDK, BOTAŞ veya bölgesinde yetkili şehir dağıtım
şirketinin standartlarına uygun olarak yine EPDK'dan sertifika almış bir müşavir firma kontrol ve denetiminde
yapılmış olmalıdır

4. LNG MÜŞTERİ TESİSİ
4.1. LNG Tank ve Ekipmanları
LNG depolanması için kullanılan silindirik, perlit + vakum izolasyonlu tanklar, müşteri ihtiyaçlarına göre dikey
ya da yatay olarak, İpragaz tarafından AD2000 ve EN13458 standardına uygun imal ettirilmektedir. İpragaz’ın
LNG tankları 97/23/CEE sabit basınçlı kaplar direktifi doğrultusunda CE işareti taşımaktadır. Yine tank
üzerindeki vana v.b. ekipmanlar da tamamen ithal kreyojenik özelliklere sahip olup CE işaretlidir.
-

İç Tank:








Tasarım Kodu: EN 13458–2 ve AD 2000
Tasarım Sıcaklığı: -196 ºC / + 50 ºC
Malzeme: Paslanmaz Çelik SA 240 Tip 304L
Maksimum çalışma basıncı: 5 barg
Tasarım basıncı: 6 barg
Test Basıncı: 10.1 barg

-

Dış tank:






Tasarım Kodu: EN 13458–2 ve AD 2000
Tasarım Sıcaklığı: -10 ºC / + 50 ºC
Malzeme: Karbon çelik EN 10025–2 S235JR veya eşdeğeri
Tasarım basıncı: -1 barg

4.2. LNG Tesisatları
LNG tank sahasında yer alan vana, emniyet valfi, boru, fittings v.b. ekipmanlar kreyojenik şartlarda
çalışacak uygun malzemeden imal edilmiştir. Tesisat montajları sırasında sertifikalı argon kaynakçıları
kullanılmakta, sahada yapılan tüm paslanmaz boru kaynakları radyografik kontrolden geçerek kayıt
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altına alınmaktadır. Tesisat azot gazı ile test edilmekte, herhangi bir problemle karşılaşılmadığı
takdirde sistem LNG ile devreye alınmaktadır.

4.3 LNG Tank Temel İnşaat Projeleri ve Statik Hesapları
İpragaz LNG tankı temel inşaatı tip projelerini yetkin bir statik bürosuna yaptırmış olup, temel inşaat
projeleri hazırlanırken 1. deprem bölgesi ve Z4 zemin sınıfı dikkate alınmıştır. Temel uygulama
projeleri ile birlikte statik hesaplarının bir kopyası istenildiğinde müşteriye verilmektedir.
Z4 zemin sınıfına karşılık gelen 1 kg/cm² zemin emniyet gerilmesinin altındaki müşteri
lokasyonlarında, projeler üzerlerinde gerekli tadilatlar yapılarak müşteriye teslim edilmektedir.
4.4. LNG Tank Ankraj Bulon ve Şablonu
LNG tankının temel ankrajında kullanılan, tank hacmi ve tipine göre hesaplanmış çap ve adetlerdeki
ankraj bulonları ve somunları, ankrajların temel içindeki yerleşimini sağlayacak ankraj şablonu ile
birlikte müşteriye teslim edilmektedir. Temel betonu dökülmesi öncesi ankraj yerleşimi ve temel betonu
demir donatısı, yetkili İpragaz personeli tarafından kontrol edildikten sonra temel betonunun dökülmesi
önerilmektedir.

4.5. Topraklama Tesisatı
LNG tank ve buharlaştırıcıları topraklanmalıdır. Ayrıca LNG tankeri topraklama pensesi ve tank sahası
kapılarının yanında yer alacak topraklama tutamakları için de topraklama tesisatı kurulmalıdır. Bu
amaçla hafriyat sonrası temel betonu kalıp yapımı öncesi, İpragaz yetkililerine haber verilmelidir.
İpragaz’ın yetkilendiridiği elektrik tesisatçısı tank sahasında gerekli bakır kazık çakma ve bakır tel ile
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ilikleme işlemlerini yaparak, tank ve buharlaştırıcılara bağlanacak bakır topraklama tellerini
hazırlayacaktır. Beton atılması sırasında bu tellerin beton içinde kalmamasına özellikle dikkat
edilmelidir.

4.6. LNG Tank Sahası Küvet Betonu, Sifonlu Rogar, Tel Örgü
NFPA-59A (Standard for the Production, Storage and Handling of LNG) standardı gereği LNG tank ve
tesisatının çevresinde, en az LNG tank hacmi kadar bir beton havuz (küvet) inşa etmek
gerekmektedir.
Bu havuzda en az bir adet sifonlu rogar ile drenaj sağlanmalıdır. Beton havuzdaki sifonlu rogardaki su,
olası LNG kaçağında (likit faz) donacak ve tıkaç vazifesi görerek LNG’nin drenaj kanalına gitmesine
engel olacaktır. Böylece LNG kaçağı sınırlandırılmış bir alanda kontrol altına alınmış olacaktır.
Beton küvet üzerine, küvet betonu ile beraber toplam yüksekliği en az 180 cm olacak şekilde tel örgü
tesis edilmeli ve bu sahaya giriş çıkış için en az iki adet dışarıya açılan kapı yapılmalıdır. Tel örgü
üzerine gerekli uyarı levhaları asılmalıdır. [2]
4.7. LNG Tankı Likit Çıkış Hatları Acil Kapatma Vanaları
TS EN 13458-3’e göre LNG tankı üzerindeki likit çıkışları uzaktan kumanda edilebilen acil kapatma
vanaları (ESD) ile tesis edilmelidir. Tank üzerindeki pnömatik kontrollu kreyojenik vanaları açma
kapatma işlemi için basınçlı hava kullanılmaktadır. Basınçlı hava mini hava kompresörü (bakımsızyağsız) tarafından sağlanmaktadır. [3]
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4.8. Gaz Kaçağı Algılama Sistemi
LNG tank sahasında ve özellikle tank vana gurubunda oluşabilecek herhangi bir gaz kaçağını
algılayacak kaçak sensörü vana mahali üzerine yerleştirilmiştir. Kumanda panosu aracılığıyla alarm
verecek olan gaz kaçağı algılama sistemi, yine NFPA-59A standardı gereği sistemde kurulması
gereken vazgeçilmez bir emniyet ve güvenlik ögesidir.

4.9. Gaz Sıcaklığı Takip ve Kontrol Sistemi
NFPA-59A’ya göre LNG tank sahasında bulunan buharlaştırıcıların çıkışında yer alan bir PT100
sıcaklık transmiteri aracılığıyla, likit halden gaz haline geçen doğalgazın sıcaklığı sürekli olarak takip
ve kontrol edilmelidir. Gaz sıcaklığının -10°C’a düşmesi durumunda sistem önce alarm vermekte,
sıcaklığın -18°C’a düşmesi durumunda ise doğalgaz dış ve iç tesisatta yer alan ekipmanların zarar
görmemesi için tank çıkışındaki likit vanaları otomatik olarak kapatılmaktadır. Hava sıcaklığının 20°C’ın altına düşme ihtimali olan müşteri tesilerinde, ex-proof (patlama korumalı) doğalgaz ısıtıcıları
kullanılarak gaz sıcaklığı uygun seviyeye çıkarılır.

4.10. Deprem İzleme Sistemi
LNG tesisi kumanda panosu içinde yer alan bir deprem sensörü ile müşteri lokasyonunda olabilecek
herhangi bir yer sarsıntısının büyüklüğüne bağlı olarak sistem alarm vermekte ve ardından depremin
büyüklüğünün artması halinde LNG tank çıkışındaki likit vanaları kapatılmaktadır.
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4.11. LNG Tesisi Ana Kumanda Panosu ve Paralel İkaz Panosu
Sıcaklık, gaz kaçağı algılama, deprem izleme sistemlerinden gelen ikazları sesli ve ışıklı alarma
çeviren ve tank çıkışındaki likit vanalarının otomatik olarak kapanmasını sağlayan LNG Tesisi Ana
Kumanda panosudur. Ayrıca pano üzerinden de vanalar manuel olarak açılıp kapatılabilir ya da acil
stop butonu aracılığıyla vanalar kapatılıp alarm verilebilir. Bu panonun üzerindeki ikazların aynısını
bulunduran paralel ikaz panosu müşterinin talebi doğrultusunda güvenlik binası v.b. bir noktaya
konulmaktadır.

4.12. Ex-Proof Aydınlatma
LNG tank sahası içi tehlikeli bölge olduğundan, bu saha içindeki elektrikli cihaz ve ekipmanların exproof (patlama korumalı) özellikte olması gereklidir. Bu nedenle LNG tesis sahasının aydınlatılması
için kullanılacak armatür de ex-proof nitelikte olmalıdır. Aydınlatma LNG Tesisi Ana Kumanda panosu
üzerinden açılıp kapatılır.

4.13. Kazan Dairesi Gaz Kaçağı Alarm Sistemi
Doğalgazın kullanım noktasındaki (kazan dairesi, mutfak v.b.) kaçaklarını algılayıp, kullanıcıları sesli
ve ışıklı olarak uyaran sistemdir.
4.14. Kokulandırma Sistemi
LNG kokusuz bir yakıttır. Ancak kullanım noktalarındaki kaçaklara karşın kokulandırılması
gerekmektedir. LNG tankı içindeki çok düşük sıcaklıklar nedeniyle herhangi bir kokulandırıcı kimyasal
maddenin LNG içine katılması mümkün değildir. Bu nedenle LNG sıvı halden gaz hale geçtikten sonra
THT (Tetrahidrotiofen) denilen özel bir kimyasal madde ile kokulandılır.
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4.15 LNG-Telemetri Sistemi
LNG tedariğinde şu an için ülkemizde sadece iki adet tedarik kaynağının bulunması nedeniyle
müşterilerin LNG kesintisi yaşamadan faaliyetlerini sürdürebilmeleri ancak etkin bir müşteri stok takibi
ile sağlanabilir. Bu amaçla İpragaz kurduğu her müşteri tesisinde, tank içindeki LNG miktarını her gün
düzenli olarak LNG lojistik birimine aktaran “ LNG-Telemetri ” sistemini kurmuştur. Sistem her gün aynı
saatte müşteri tankındaki LNG miktarını istenirse müşterinin belirleyeceği herhangi bir cep numarasına
SMS olarak iletebilmektedir. LNG-Telemetri sistemi sayesinde müşteriye zaman ve işgücü kazanımı
sağlanmıştır.

SONUÇ
Hava kirliliğinin azaltılması, temiz ve sağlıklı bir çevrenin korunması için doğal gaz son derece önemli
bir enerji türü olan doğal gaz, tüm fosil yakıtların içerisindeki en temiz enerjidir. Temiz ve çevre dostu olması
sayesinde, hem bakım maliyetlerinin azalmasına, hem de ürün kalitesinin artmasına katkıda
bulunmaktadır.
Doğalgazın en ekonomik ve parsiyel olarak taşınması ve depolanması imkanını sağlayan LNG ise, bu
özelliği sayesinde, doğalgaz boru hatlarının ulaşamadığı noktalarda endüstrinin rekabeti enerji
ihtiyacına cevap verebilecek en değerli yakıtlardan biri olma rolünü devam ettirecektir.
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HAFİF ÇELİK SİSTEM DUVARLARINDA ISI VE BUHAR
GEÇİŞİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNE GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ünal SEVER
Esma MIHLAYANLAR

ÖZET
Dünyadaki enerji ihtiyacının artması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan enerji kaynaklarındaki daralma,
enerjiye duyulan önemi arttırmıştır. Enerji tüketiminin büyük bir kısmının konutlarda gerçekleşmesi,
konutlardaki enerji tüketiminin, enerji verimliliği ve stratejileri açısından değerlendirilmesini
gerektirmiştir. Konutlarda enerji verimliği, özellikle kullanıcılar için gerekli ısıl konfor şartlarından taviz
vermeden sağlanmalıdır. Bu nedenle enerji verimliği stratejilerinden yapı kabuğu tasarımında, doğru
malzeme kullanımı ve yapı elemanlarını oluşturan malzemelerin doğru detaylandırılmasının enerji
performansı açısından önemi büyüktür. Yapılan bu çalışmada hafif çelik sistem duvarları, farklı iklim
koşullarını da göz önünde tutularak ısı ve buhar geçişi açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada dış
duvar elemanın ısıl konfor şartlarına uygunluğu; yüzey sıcaklıkları ve duvar kesitindeki yoğuşma
durumu açısından, TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardına göre hesaplamalar yapılarak,
grafikler oluşturulmuştur. Bu amaçla TS 825’den, derece gün bölgelerini (DGB) temsilen her bir
bölgeden örnek birer il (1.bölge: Aydın, 2.bölge:Edirne, 3.bölge:Kırklareli, 4.bölge:Erzincan) seçilmiştir.
Buna göre oluşturulan hafif çelik dış duvar elemanlarının sabit rejim şartlarındaki ısı ve buhar iletimi
seçilen illere göre hesaplanarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime: Isı ve Buhar İletimi, Yoğuşma, Hafif Çelik Duvar, Isı Yalıtımı.

ABSTRACT
The increasing energy need of the world and scarcity in the energy resources depending on this has
enhanced the importance of energy. The fact that most of the energy consumption is realized in the
houses has required the assessment of energy consumption in the houses in terms of energy
efficiency and strategies. Efficiency of energy in the houses must be provided without any
compensation in heating comfort conditions necessary for the users. Therefore; energy efficiency
strategies are vital for the structure of the building, and using the right materials and detailing the
materials forming building elements are crucial for energy performance. In this study, light steel
system walls have been assessed in terms of heat and steam transfer regarding climate conditions. In
the study, the suitability of outer wall to the heating conditions in terms of surface heat and
condensation in the wall edge has been graphitized by making calculations according to TS 825. For
this purpose, one province from each region representing temperature day regions has been chosen.
(1.region:Aydın, 2.region:Edirne, 3.region:Kırklareli, 4.region:Erzincan). Accordingly, heat and steam
transfer of the light steel outer wall elements in the steady climates have been calculated and
assessed according to the provinces.
Key Words: Heat and vapour transfer, condensation, light steel wall, thermal Insulation.

Poster Bildiri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

2150 _______

1. GİRİŞ
Günümüzde enerjiye olan gereksinimin giderek artması, alternatif enerji kaynağı arayışını ve mevcut
enerji kaymaklarının etkin bir şekilde kullanılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Enerjinin tüketimi
içerisinde, bina enerji tüketimlerinin önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Tüketilen enerjinin %30–40
yapılarda kullanılması nedeniyle, ülkeler yapılar üzerinde gerekli yasal düzenlemeleri yaparak sağlık
ve enerji maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedirler[1]. Bu nedenle ısıl konfor ve fiziksel çevrenin
ergonomisi ile ilgili pek çok uluslararası standart oluşturulmuştur. Binalarda ısıl konforu sağlamada,
minimum enerji sarfiyatı ve hava kirliliği için yoğun araştırmalar yapılmaktadır[2].
Ülkemizde de binalardaki enerji tüketimini azaltmak amacıyla yapılan yasal düzenlemeler
incelendiğinde; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi
üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin
kullanımında verimliliğin arttırılması amacıyla “Enerji Verimliliği Kanunu” 2 Mayıs 2007 tarihinde
yürürlüğe girmiştir[3]. Dış iklim şartlarını, iç mekân gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet
etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak
hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO 2 ) emisyonu açısından
sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji
performans gereklerinin belirlenmesi, amacıyla da 5 Aralık 2008’de “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir[4]. Binalardaki ısı yalıtımı ve binalarda izin verilebilir en yüksek ısıtma
enerjisinin belirlenmesine dair kurallar TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardında
belirlenmiştir[5].
Yapılan yasal düzenlemelere bağlı olarak alınacak önlemlerin, ısıl konfor şartlarından da ödün
vermemesi gerekmektedir. Konforun sağlanmasında; İklim şartlarına göre sıcaklık değerleri, günlük ve
mevsimsel olarak önemlidir. Bu değerlere bağlı olarak ısının hacim içerisinde tutulması günümüzde bir
amaç haline gelmiştir[6]. İklim değişikliklerinde ısıl kapasitenin belirlenmesi ısınma ve iklimlendirme
ihtiyacını büyük ölçüde etkilemektedir. Ancak ne olursa olsun yapma ısıtma sistemlerine ihtiyaç
duyulacaktır[7].
Bina kabuğu dış çevredeki iklimsel koşulların etkilerini kontrol altına alarak yapma çevreye
aktarılmasında rol oynayan en önemli yapma çevre değişkenlerinden biridir. Yapma ısıtma sisteminin
işletme biçiminin etkisini de, çeşitli termofiziksel özelliklerin etkisiyle yapma çevreye aktaranda yine
kabuk elemanıdır[8]. Yapının tüm yüzeylerinde aynı aktivite performansı olduğunda uygun yüzey
sıcaklığı tüm alanlarda sağlanmalıdır.
Isıl konforun az enerji tüketimiyle sağlanabilmesinde, duvar elemanının termofiziksel performansı
önemli bir parametre olarak görülmelidir. Duvar elemanının konfor üzerindeki etkinliği sebebiyle yeni
yapım teknikleri ve malzemeleri inşa edildikleri iklimsel şartlarında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Geleneksel yapı sistemlerinde duvar kalınlıklarının fazla olması ısı ve buhar geçişi açısından önemli
bir etken iken yeni yapı malzemelerinin kullanılmaya başlanılması, geleneksel yapı sistemlerinin yerini,
yüksek mukavemetli karkas sistemlerin almasına neden olmuştur. Sistemde taşıyıcı malzememin
yüksek mukavemet sağlaması duvarları taşıyıcı konumdan çıkartarak, duvar kalınlıklarının düşmesine
ve bina kabuğunda meydana gelen ısı kayıplarının artmasıyla da, kullanıcı açısından konforsuz bir
ortam oluşacaktır[9]

2. ISIL KONFOR VE ISI YALITIMI
Fizyolojik açıdan insanin çevresine minimum düzeyde enerji harcayarak uyum sağlayabildiği ve
psikolojik açıdan çevresinden hoşnut olduğu koşullardır[10]. Buna dayanarak ısıl konfor, kapalı bir
hacim içerisindeki havanın sıcaklığı, nemi, ortamdaki hava hareketi isi çevrenin kullanıcıda yarattığı
memnuniyete ısıl konfor olarak tanımlanabilir.
Binalarda ısı yalıtımı sayesinde ısı kayıplarının azaldığı, ısının yapı içerisinde kalarak yakıt giderlerinin
düştüğü söylenebilir. Binalarda ısıl konfor koşullarının gerçekleştirilmesi için ısı yalıtımı ve nem
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kontrolü uygulamalarının birbirinden bağımsız olarak değil bir bütün olarak düşünülmesi
gerekmektedir. Yapı kabuğunda ısı ve buhar hareketi sonucu yanlış malzeme seçimi, hatalı kullanım
ve uygulana nedenleriyle meydana gelen hasarlar ekonomik yönden büyük zarara neden olmaktadır.
Birlikte düşünülmediği takdirde bina içerisindeki nemin dış duvardaki ısı transferi ortamdaki nemin dış
duvar kesitinde yoğuşma oluşumuna neden olması durumunda, suyun ısı geçirgenlik değerinin kuru
havaya göre 25 kat daha fazla olması ısı yalıtımına rağmen ısı kaybını büyük oranda artmasına neden
olacaktır[11]. Isı kayıplarının artması, enerji tüketimini arttırarak ekonomik giderleri arttıracaktır.

3. HAFİF ÇELİK YAPI KABUĞU OLUŞUMU
Isıl konforun önemi arttıkça ısı ve buhar geçişi açısından yeterlilik gösteren, iç çevre oluşturan ve
oluşmasına imkan veren yapım teknikleri günümüzde daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Tasarım
aşamasında binaların taşıyıcı iskeletini oluşturan malzemelerin seçiminde malzemenin; teknik
özellikleri ile işlenebilirliği yüksek, konforlu bir iç hacim sağlayabilecek nitelikte olması öncelikli tercih
olmalıdır[12].
Hafif çelik sistemin eleman düzeni, açısında da prensip olarak rasyonel ahşap iskelet yapıya
benzemektedir (Şekil 1)[13]. Hafif çelik sistemlerde, çelik malzemenin yüksek ısıl iletkenliği, iç
mekanın ve yapı elemanlarının konfor sıcaklığında tutulmasını güçleştiren bir etkendir. Hafif çelik
sistemlerde, 40–60 cm arayla düzenlenen çelik profiller, yapı kabuğunda ısı köprüleri oluşturmaktadır
(Resim 1)[14]. Isı ve enerji kaybını engellemek amacıyla hafif çelik sistemin dış duvar kesiti, iç
mekandaki nemin soğuk dış ortama kesit içerisinde yoğuşmaya neden olmadan ulaşmasını
sağlanacak şekilde detaylandırılması gerekmektedir.
Hafif çelik sistem duvarlarında, profillerin arası yalıtım malzemeleriyle doldurulur. Bu uygulama iyi
derecede ısı ve ses yalıtımı sağlama imkanı yaratmaktadır. Oluşturulan çerçeve sistemin iç ve dış
yüzeyleri çeşitli levha panellerle kaplanarak kompozit bir duvar oluşturulur. Profillerin arasına ısı
yalıtım malzemesinin yanında yangına dayanıklı koruyucu malzemeler de yerleştirilebilir[15]. Duvar
elemanının farklı malzemelerin bir araya getirilmesiyle; iklim koşulları, malzeme seçimi ve ısı ve buhar
geçişi açısından doğru detaylandırılmış olmasını gerektirecektir.

Şekil 1. Duvar Eleman Düzeni [14].
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Resim 1. Profillerin Oluşturduğu Isı Köprüleri [16].

4. ISI VE BUHAR İLETİMİ HESAPLARI
Yapı elemanın iki yüzü arasında, sıcaklıkların ve bağıl nemin farklı olmasından kaynaklanarak farklı
buhar basınçları meydana gelir. Isıtma periyodu olan kış mevsimini dikkate aldığımızda, genellikle iç
tarafta yüksek buhar basıncı vardır ve iç ortamda gaz halinde bulunan su buharı, ısı akımı ile hareket
ederek dış ortama ulaşmaya çalışır. Su buharının dış ortama gaz olarak ulaşması da gerek kullanım
ömrü gerekse ısıl performansı açısından bir problem oluşturmaz. Ancak yapı elemanlarını oluşturan
malzemelerin su buharı geçişine gösterdikleri dirence ve malzemelerin sırasına bağlı olarak yapı
elemanlarından geçerken, su buharının gaz halinden sıvı hale geçmesi, yani yoğuşması ihtimali
mevcuttur. Bu yoğuşma miktarı da belirtilen sınırları aşmaması sağlanmalıdır[17]. Bu amaçla yapılan
çalışmalar sonucunda Glaser’in 1959 yılında geliştirdiği grafik yöntem metoduyla yoğuşma
buharlaşma durumunu ve hangi bölgede yoğuşmanın gerçekleştiğini ortaya koymaktadır[18].
Bina kabuğunda nem kontrolü sağlamada iki temel strateji bulunmaktadır. Bunlar nemin bir engelle
karşılaşmadan geçişine olanak tanıyan sistemler ile nem geçişinin uygun bölgelerde engellendiği
buhar kesicili sistemlerdir. Üçüncü bir yöntemde nemin mekan havalandırmasının kontrolüyle
sağlanmaktadır[11].
Yapı kabuğunun iç yüzey sıcaklığı ısıl konforu etkileyen en önemli öğelerden birisidir. Çünkü kişi ile
yapı kabuğunun iç yüzeyi arasında ışınım yoluyla sürekli ısı alış verişi söz konusudur. İç yüzey
sıcaklıklarının konfor sınırlarında olması yapı kabuğunun ısı geçirmezlik açısından da uygun olduğunu
gösterir. Yapılan araştırmalara göre, hacmin kuru termometre sıcaklığı ile iç yüzey sıcaklıkları 30C ≤
Ortam sıcaklığı olduğu zaman ışınımsal sıcaklık açısından konfor oluşur. Kesitlerin iç yüzey sıcaklığı
açısından değerlendirilmesi kabul edilen bu sınır değerlere göre yapılmıştır [19].
Hesaplamalarda TS 825’”Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardına göre 4 derece gün bölgesinden
(DBG) her birini temsilen birer il seçilmiş, hafif çelik duvar elemanında yüzey kaplama malzemesi
olarak iç yüzeyde alçı levha, dış yüzeyde elyaf kaplı çimento levha kullanılmıştır. Profil aralarında
mimeral yün ve düşük yoğunluklu polistiren sert köpük, ısı köprüsülerine engel olmak için tekrar
mineral yün ve yüksek yoğunluklu polistiren köpük malzemeler, kullanılmıştır. Farklı malzemelerle
oluşturulan dış duvar kesitleri Tablo 1’deki Ocak ayı ortalama dış sıcaklık, iç sıcaklık ve nem
değerlerine göre ısı-buhar iletimi hesabı yapılmış, hesaplamalar sonucunda yüzey sıcaklıkları verilmiş,
yoğuşma grafikleri çizilerek değerlendirilmiştir.
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Tablo 1. Derece Gün Bölgelerine Göre İllerin Bağıl Nem ve Aylık Ortalama İç-Dış Sıcaklıkları.
Bağıl nem(%)
Aylık Ortalama Sıcaklıklar(oC)
İç
Dış
İç
Dış
1. Bölge
Aydın
Ocak
20*
8.4
65
70
2. Bölge
Edirne
Ocak
20*
2.9
65
82
3. Bölge
Kırklareli
Ocak
20*
-0.3
65
79
4. Bölge
Erzincan
Ocak
20*
-5.4
65
75
*Yoğuşma tahkiki yapılan hesaplamalarda TS 825’e göre (19+1) 20 0C alınmıştır.
DGB

il

Ay

Şekil 3a-b’de kesit ve perspektif görünüşleri verilen 1 numaralı kesitin hafif çelik duvar elemanı
örneğinde yüzey kaplama malzemeleri tüm kesit örneklerinde olduğu gibi iç yüzeyde alçı levha, dış
yüzeyde elyaf kaplı çimento levha kullanılmıştır. Dikmeler arası mineral yünü, dışta ısı köprüleri
açısında yüksek yoğunluklu polistiren sert köpük malzeme kullanılmış ve Tablo 2’de de oluşturulan
kesitin hesap ve grafik sonuçları verilmiştir.

Şekil 3. 1 Numaralı Duvar (a) kesiti, (b) Perspektif.
Şekil 4a-b’de kesit ve perspektif görünüşleri verilen 2 numaralı kesitteki hafif çelik duvar elemanı
örneğinde dikmeler arasındaki malzeme değişiminin duvardaki ısı ve buhar geçişine etkisini
değerlendirmek için dikmeler arası düşük yoğunluklu polistiren sert köpük, dışta 1 numaralı kesitte
olduğu gibi yüksek yoğunluklu polistiren sert köpük malzeme kullanılmıştır. Tablo 3’de de oluşturulan
kesitin hesap ve grafik sonuçları verilmiştir.
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Tablo 2. 1 Numaralı Kesit İçin Yüzey Sıcaklıkları ve Yoğuşma Grafiği.

Poster Bildiri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

2155 _______

Tablo 3. 2 Numaralı Kesit İçin Yüzey Sıcaklıkları ve Yoğuşma Grafiği.

Şekil 4. 2 Numaralı Duvar (a) Kesiti, (b) Perspektif.
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Şekil 5a-b’de kesit ve perspektif görünüşleri verilen 3 numaralı kesitin hafif çelik duvar elemanı
örneğinde dikmeler arasında ve dış yüzeyde mineral yünü malzeme kullanılmıştır. Tablo 4’de de
oluşturulan kesitin hesap ve grafik sonuçları verilmiştir.

Şekil 5. 3 Numaralı Duvar (a) Kesiti, (b) Perspektif.

Tablo 4. 3 Numaralı Kesit İçin Yüzey Sıcaklıkları ve Yoğuşma Grafiği.
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Şekil 6a-b’de kesit ve perspektif görünüşleri verilen 4 numaralı kesitin hafif çelik duvar elemanı
örneğinde dikmeler arasında düşük yoğunluklu polistiren sert köpük, dış tarafta da mineral yünü
malzeme kullanılmıştır. Tablo 5’de de oluşturulan kesitin hesap ve grafik sonuçları verilmiştir
2 numaralı kesit incelendiğinde ise 1 ve 2. bölgelerde kesitin buhar geçişinin yoğuşma oluşumuna
imkan vermeden kesit içerisinden geçtiği anlaşılmaktadır. 3 ve 4. bölgelerde ise dış ortam sıcaklık
değerlerine bağlı olarak yoğuşma alanlarında da artma görülmektedir. Bunun nedeni dışarıdan
kullandığımız yüksek yoğunluklu polistiren köpük yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç
faktörü değerinin kullanılan kaplama malzemesininkinden büyük olmasına bağlanabilir.

Şekil 6. 4 Numaralı Duvar (a) Kesiti, (b) Perspektif.
Tablo 5. 4 Numaralı Kesit İçin Yüzey Sıcaklıkları ve Yoğuşma Grafiği.

Poster Bildiri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

2158 _______

4 numaralı kesit incelendiğinde oluşturulan kesitin için 4 DGB üzerinde de olumlu sonuçlar elde
edilmiştir. Hafif çelik sistem duvar örnekleri üzerinde yapılan ısı ve buhar analizi bu kaplama
malzemeleriyle, dışta su buharı difüzyon direnç faktörü küçük olan malzemeler kullanılmasıyla ısı ve
buhar geçişi açısından daha uygun sonuçların elde edildiği görülmüştür.

SONUÇ
Ülkemizde betonarmeye dayalı bir yapılaşma hakim olmasına rağmen konut gibi küçük ölçekli
yapıların geleneksel yapım sistemindeki ahşap karkas sisteme benzerliklerinden dolayı hafif çelik
yapılar günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizdeki kullanılabilirliği duvarlarda ısı
ve buhar geçişi açısından araştırılmıştır.
Yapıların taşıyıcılık yönünden güvenir olmasının yanında, kullanıcıya rahat ve ısıl konfor şartlarını
sağlayacağı bir iç mekan oluşturması da gerekmektedir. Çelik malzemenin ısıl ve ses iletkenliğinin
yüksek olmasından dolayı konfor şartları açısından yalıtım birinci şarttır. Yalıtım yapılırken de ısı ve
buhar geçişi açısından doğru detaylandırma yapmak gerekmektedir. Isı iletimi sırasında kesit içinde
yoğuşma olması durumunda elemanın ısıl performansı kötüleşecek, bu hem kullanıcıların ısıl
konforunu hem de ısı kayıplarını arttırarak enerji tüketimini artmasına neden olacaktır.
İzin verilen yoğuşma miktarları içerisinde buharlaşma ve kuruma evrelerinin hesaplamaları TS 825’de
verilmektedir. Ancak ısı iletimi sırasında herhangi bir yapı elemanında yoğuşmanın gerçekleşmesi,
elemanın ısıl performansını kötüleştireceği için yapı elemanında hiç yoğuşma olmayacak şekilde
eleman kesitinin oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada kesitlerde buharlaşma dönemi hesapları
göz önünde bulundurulmamış, oluşturulan duvar kesitlerin de derece gün bölgelerine göre yoğuşma
olup olmadığı incelenmiştir. Oluşturulan kesitlerin içerisinde 1 ve 2 numaralı kesitlerin buhar geçişi
yönünden yoğuşmaya neden olduğu görülmüştür. Bu kesitlerde malzeme seçimiyle beraber kesitin
başka bir teknikle (giydirme cephe gibi) düzenlenmesi düşünülebilir. 4 numaralı kesit ise tüm
bölgelerde yüzey sıcaklığı ve nem geçişi açısından istenilen sonuçları sağlamıştır.
Bu analizler sonucunda şunlar söylene bilir;




Hafif çelik duvar kesiti tasarlanırken kullanılacak elemanın buhar difüzyon direnci göz önünde
bulundurulmalıdır.
Su buharının kesit içerisinde yoğuşmadan dış tabakaya kadar ulaşabilmesi için,
konstrüksiyonun dış kısmına yakın veya dış kısmında, yüksek ısı yalıtım özelliği olan
malzemeler uygulanmalıdır[14].
Mekanların içindeki nem miktarı (bağıl nemi) azaltılarak, (örneğin iyi bir havalandırma ile),
yüzeyin iki tarafı arasındaki buhar basıncı farkını azaltacağı için, yoğuşma riski de
azaltılmalıdır[14].

Yapım sistemlerinin oluşturulmasında ısı ve buhar iletiminin birlikte incelenmesi gerektiği
anlaşılmaktadır. Isı iletimini azaltmak için seçilen yalıtım malzemelerinin kalınlık ve özelliklerine dikkat
edilmelidir. Özellikle su buharı difüzyonu açısından yapı elemanlarının kesitlerini oluştururken
malzemelerin su buharı difüzyon direnç faktörü değerlerinin içeriden dışarıya doğru küçülmesi
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kesitlerde de görüldüğü gibi su buharı difüzyon direnç faktörü
küçük olan malzemelerin üzerine kendinden çok daha büyük su buharı difüzyon direnç faktörü olan
malzemeler kullanıldığında yoğuşma olduğu görülmektedir. Yapı fiziği açısından yapı elemanları
kesitlerinden buharın çıkmasına mümkün olduğu kadar izin vermek gerekmektedir.
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HASTANELERDE MİMARİ-MEKANİK PROJE TASARIMI VE
UYGULAMA ESASLARI
Celalittin KIRBAŞ

ÖZET
Bu çalışmada, öncelikle, bir yapının projelendirilmesinde, yatırımcının düşünce aşamasından başlayan
ve ilgili tüm meslek disiplinlerinin yapıdaki aşamaları dikkate alınarak, projelendirme esaslarının; yapı
ömrü içerisindeki çalışma koşulları, yapının fonksiyonu ile toplum sağlığını nasıl etkilediğinin
anlatılması amaçlanmıştır. Yapı türü olarak hastaneler örnek alınmış: Hastanelerin mimari anlamda
yapı olduğu, ancak tesisat mühendisliği ve toplum sağlığı yönünden; yapının ötesinde, fonksiyonu
itibariyle kendi florasını oluşturan ve çok çeşitli mikroorganizmaların üretimi, çoğalması ve yayılmasına
uygun merkez yapı olarak görülmesi gerektiği açıklanarak, hijyen ve steril koşulların sağlanması ve
korunmasında başlangıç ve asıl önlemlerin mimari tasarım ile başladığı, mimari tasarım önlemlerinin
tesisat uygulamaları ile devam ettiği ve korunduğu gerekçeleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle
mimar ve mekanik mühendisleri için proje tasarımında; operasyon türüne göre ameliyathane ve diğer
steril hacimler, yardımcı mahaller, özellikle intaniye servisleri gibi toplum sağlığı yönünden hassas
sayılabilecek bölümlerin mimari yerleşimleri, tesisat mühendisliği cihaz donanımları ile sterilizasyon ve
dezenfeksiyon amaçlı klima projelendirme kuralları, hava akış prensipleri, mutfak, çamaşırhane ve
benzeri yardımcı birimlerin doğru yerleşimleri, cihaz seçimi ve uygulama kuralları, hacimlerin; alan,
yükseklik ölçülerinin tespit kriterleri ile doğrudan uygulamaya yönelik projelendirme esasları ele
alınarak örnekleriyle anlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: Proje tasarım esasları, steril bölüm tasarımı, hastane projelendirilmesi, ameliyathane
tasarımı, mimari ve mekanik uyumu.

ABSTRACT
Initially, at making project of a construction , it is aimed at expressing by considering at all professional
disciplines how project basis effects working conditions during construction life and society health.
Hospitals are approached a subject as a building variety: Hospitals are beyond the the point that they
are just constructions in the area of installation engineering and society health.They are so proper
consructions in which a wide range of microorganisms can multiply, accrete and spread, so it has
been tried to state the issue for reasons that first and main precautions start with architectural design
to provide and prevent hygiene and sterile conditions.As giving exaples about general project basis of
coordination in architectural project and installation application, device choice, architectural design,
building applicationa and management conditions; it has been highlighted that hospital infection can
occur offen in our country in the case of not relating architectural-mechanical installation project
assocations. It is tried to stated project design for especially architect and mechanical engineer in
themes below;Operating room and other sterile volumes according to operation sort, other locations,
arhitectural locations of fever hospitals that are sensitive for society health, installation engineering
device supplies ,climate project rules which are aimed at sterilization and disinfection, airflow
prenciples, right locations of kitchen-laundry-and other related units, device choice and their
implementation rules and direct implementation project basis with determination criterion of volumefield-height measures.

Poster Bildiri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

2164 _______

Key Words: Project design basis, sterile part design, hospital project, operation room design,
architectural and mechanical association.

1.GİRİŞ
Yapılara kullanım amacına göre fonksiyon kazandıran yapının mimari ve mühendislik projeleridir.
Projeler iki kısımdan oluşur; matematik ve ifade yöntemleri kullanılarak hazırlanan ve sistem seçimi,
cihaz tasarımı ve imalat usullerini kapsayan hesap raporları ile çizim metotlarının kullanılarak şekil ve
biçim yönünden sistem detaylarının ifade edildiği şantiye uygulamasına esas bölüm.
Bir yapıda ana proje mimari projedir. Mimari proje esas alınarak diğer mühendislik projeleri hazırlanır
ve uygulamaya yönelik olarak detaylandırılır.
Yapının kullanım amacına uygun olması ancak, tüm disiplin projelerinin birbirleriyle uyumu ile
mümkündür. Ülkemizde uygulaması alışkanlık, hatta kural halini almış şekliyle; hazırlık aşamasında
koordineli çalışmalar ihmal edildiği için, projelerin inşai imalat aşamasında şantiyede tamamlanması
gibi kabul gören usulün sonucunda, tesisat cihaz ve donanımlarının yerleşim ve geçiş yerlerinde
karşılaşılabilecek zorluklar veya binanın işletme sürecinde ortaya çıkabilecek muhtemel olumsuzlukları
önlemek mümkün olamamaktadır.
Her disiplin projesinin sadece bir detay olduğu, tüm disiplin projelerinin birbirlerini tamamladığı, ancak
yapının fonksiyonunun projeler bütünüyle sağlandığı anlayışının hakim olmasının sorunu çözeceğini
bilmemiz ve inandığımız zaman, sanırım uygulama yanlışlığı veya eksikliğinden ileri gelen ve işin acı
tarafı; olağan sayılan vahim sonuçları önlememiz mümkün olabilecektir.
Yazı içeriğinde, mimari proje ile tesisat uygulamalarındaki koordineli çalışmanın genel projelendirme
esasları, cihaz seçimi, mimari tasarım, inşai uygulama ve işletme koşullarına ilişkin etkilerinin önceden
görülerek ülkemizde sıkça görülen hastane enfeksiyonu vakalarında mimari-mekanik tesisat proje
ilişkisinin yeterince sağlanamaması halinde meydana gelebilecek olası olumsuzluklara dikkat
çekilmiştir.

2. MİMARİ - MEKANİK VE DİĞER DİSİPLİNLER ARASI PROJE İLİŞKİSİ
Mimari projede olması gereken ön hazırlık bilgileri: Öncelikle, yapının yapılacağı arsanın çevreyle olan
ilişkileri ile şehrin alt yapı bilgilerini gösteren vaziyet planıdır. Vaziyet planında, arsanın bulunduğu
bölgedeki coğrafik durumu, yani, ana ve tali yollarla olan ilişki ve konumu ile ölçü bilgileri. Çevresindeki
yapılaşma veya yeşil alan özellikleri, kuzey yönü, yapının en boy ve yükseklik ölçüleri, varsa bloklara
ilşikin bilgi ve ara yollar, elektrik, su, kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz, haberleşme ve iletişim
hatlarının geçiş güzergahları ile alt ve üst kotlarının belirtildiği bilgiler; eğer başka bir ölçekte
istenmemiş ise 1/200 ölçeğinde verilir.
Tesisat mühendisliği açısından ana tasarım esasları için büyük önem taşıyan bu bilgilerin verilmesi ile:
Örneğin, vaziyet planındaki şehir kanalizasyon şebekesi kot bilgileri; binanın atık sularının doğal akış
yoluyla mı? Veya pompalı mekanik sistemle mi? Tahliye edileceği konusunda mekanik mühendisinin
sistem tasarımını projenin fikir aşamasından itibaren belirlemesini sağlayacaktır.
Tesisat mühendisliği açısından önemli diğer bir husus; Özellikle bina içi mekanik donanımların
yerleşimi için mimari kesit görünüşlerin doğru yerden en az iki görünüş, gerektiğinde ikiden fazla ama
mutlaka ıslak hacimler ile yapının tasarım özelliklerinin her yönüyle belirtildiği görünüşler olarak
verilmesi gerekmektedir.
Binalarda genellikle toprak temaslı bodrum katlar tesisat merkezleri olarak kullanılırlar. Yapının
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işletilmesi sürecinde zemin sularının karakter değiştirmeleri veya oluşabilecek su sızmaları, nem ve
küf oluşumları dikkate alınarak su ve nem yalıtımı için jeolojik yönden hazırlanmış zemin etüt
raporlarının hem mimarlar hem de mekanik mühendisler tarafından proje tasarımının başlangıcında iyi
incelenmesi gerekir.
Istma merkezlerinde kazanlar için ayrılan duman, temiz hava ve pis hava bacaları ile tesisat şaftlarının
yerlerinin belirlenmesinde mutlaka projenin hazırlık safhasında mekanik mühendisinin görüşünün
alınması gerekmektedir. Özellikle, wc, banyo vitrifiye malzemelerinin mimari yerleşiminin yapılması ile
bu cihazlara ait tesisat şaft yerlerinin belirlenmesinde, mekanik mühendisin görüşünün
alınmamasından dolayı pis su tahliyelerinde riskli bağlantıların olabileceği bilinmelidir.
Yapı bileşenleri hakkında (Dolgu ve betonarme duvar ve yüzeyler, taban, tavan döşeme, toprak
temaslı yüzeyler, çatı gibi) yapıdaki tüm bileşenlere ait malzeme cins ve ölçülere ait gerekli ve detaylı
bilgilerin verilmesi hem binadaki konfor ve özel çalışma koşullarının sağlanması ve yasal yönden
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” açısından zorunlu olmaktadır.
Kısaca açıklanmaya çalışılan nedenler dolayısıyla her yapının proje tasarım aşamasında, tüm
disiplinlerin koordineli çalışmasının yapının doğru ve iyi kullanımı için zorunlu olduğu, bazı yapıların
örneğin hastane gibi kullanım amaçlarının daha farklı ve hassasiyet gösterdiği yapılarda sözü edilen
bu ortak çalışmanın daha fazla önem kazandığı herkesçe bilinmelidir.
Hijyen kontrolünü sağlayacak mimari tasarım önlemlerinin oldukça geniş ve kapsamlı olması
düşünülerek yazıya konu yapı türü olarak hastaneler örnek seçilmiştir. Hastanelerde mimari tasarım
özelliği olarak mikrop yayılmasının önlenmesi, personelin ve diğer hastaların korunması için riskli
kabul edilen bölgenin kontrol altında tutulması kriterlerini sayabiliriz.
Gerek fonksiyon, gerekse hasta, personel ve malzeme sirkülasyonunun kontrolü için öncelikli
tedbirlerin proje tasarım sürecinde belirlenmesi ancak koordineli çalışma ile mümkün olmaktadır.

3. YAPININ ÖNEMİ
Hastaneler kullanım amacı doğrultusunda ayakta ve yataklı her türlü muayene, tahlil, tetkik, tıbbi
müdahale, ameliyat, tıbbi bakım, tıbbi araştırma ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı yapılardır.
Bu tür yapıların projelendirilmesinde öncelikle hastanenin fonksiyonunun iyi belirlenmesi gerekir. Rutin
tedavi hizmetlerinin yapıldığı genel amaçlı veya ihtisas niteliğinde “dal hastaneleri” veya her türlü
araştırma ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı “araştırma ve eğitim hastaneleri” olabilir. Hastanelerin her
bölümünde hijyen asgari şartlarda, ameliyathane ve bağlı bölümleri, yoğun bakım, sterilizasyon,
malzeme sevk ve benzeri gibi yoğun derecede steril hassasiyet gerektiren bölümlerinde, her bölümün
koşullarına göre sterilizasyon şartlarını sağlamak zorunludur.
Steril alan oluşturulmasında çeşitli meslek grupları bilinçli veya farkında olmaksızın olayın çok önemli
safhalarında yer almakta, ancak; sorunların çözümü yalnızca mekanik sistemle, işletme şartlarında
aranmaktadır. Halbuki, bir steril bölümün tasarlanarak kurulması kadar, steril koşulların korunmasının
da bir o kadar hayati derecede önemli olduğunun paydaş tüm meslek gruplarınca bilinmesi
gerekmektedir.
Öncelikle, hastanenin fonksiyonuna uygun olarak hizmet vermesi için; tüm meslek gruplarının yapının
fikir aşamasından itibaren teşkil edilerek, ana fonksiyon ve hizmet detaylarına ilişkin proje tasarım
esasları belirlenir. Başta, yatırımcı ne istediğini çok iyi tarif etmek ve bilmek zorundadır. Ülkemizde
uygulaması adet olmuş inşai aşama esnasında mimari yerleşimin sıklıkla değiştirilmesi mantığı ile
hareket edildiğinde mutlaka bazı konuları inşai aşama süresinde veya sonrasında düzeltmek mümkün
olamamaktadır.
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Örneğin, ofis kullanım amaçlı ticari fonksiyonlu bir binada inşai aşama sürecinde mekanların mimari
yerleşim ve boyutları hizmet ve ticari kaygılara göre arzu edildiği şekilde değiştirilebilir. Ancak; söz
konusu yapı hastane olduğunda, mekanların birbirleriyle fiziki bağlantıları, birbirlerine göre hijyen ve
steril koşulları, temizlik sınıfları, kişi ve malzeme sirkülasyonları ile fiziki boyutlarını değiştirmenin
ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğinin unutulmaması gerekir.
Bu nedenle, sıklıkla vurgulandığı gibi fikir aşamasından başlayarak yatırımcının, konusunda uzman ve
deneyimli mimar, mekanik, inşaat, elektrik, elektronik mühendisleri ile kurulması düşünülen sistemlerle
ilgili mühendis ve uzmanlar başta olmak üzere hijyenistler ile uzman sağlık personelinden kurulu
çalışma grubunu oluşturması zorunludur.

4. MEVZUAT VE DÜZENLEMELER
Ülkemizde, hastaneler ve steril ortamlar konusunda çevirisi yapılarak yayınlanmış bulunan TS ISO
14644–1/2/4/5/7 Standartı ile 2002 Tarihinde yayınlanarak günümüze kadar çeşitli değişiklikleri
kapsayan Sağlık Bakanlığı “Özel Hastaneler Yönetmeliği bulunmaktadır. Ancak, özellikle mekanik
proje tasarımında daha çok uluslararası düzenlemelere itibar edilmektedir. Bunların arasında; US
209E, DIN 1946/4, ve birleştirilmiş Avrupa standartı olan ISO 14644 standartlarını sayabiliriz.
Ülkemizde hastane tesisatı mekanik proje tasarımında en çok DIN 1946–4 Standardı’nın kullanılması
alışkanlık halini almış ve kabul görmektedir.

5. STERİL BÖLÜM VE GEREKÇELERİ
Hastanelerde diğer yapı türlerinden farklı olarak asgari hijyen şartlarının üstünde bazı bölümlerin
temizlik sınıflarına ayrıldığı ve bu bölümlerde kademeli olarak tam steril, yarı steril, kirli, az kirli
bölümlerin olduğu ve bölümler arası geçiş ve bağlantılarda insan, eşya ve hava geçişinin belli kurallara
göre belirlendiğinin ve önlem alınması gerektiği bilinmektedir.
Steril alan ihtiyaç gerekçesi olarak:





Öncelikle, belirlenmiş değerlerin üzerinde toz, partikül ve mikroorganizma bulunmasını
kısıtlamak.
İstenmeyen mikroorganizma ve benzeri canlıların üremesine engel olmak.
Enfeksiyon riskine karşı hasta ve operasyon ekibinin sağlık güvencesi ile operasyon
başarısının devamının sağlanması.
Operasyon cihaz ve donanımlarının depolanması, taşınması ve hazır bulundurulmasında
gerekli hijyen ve steril koşulların oluşturulması, diye özetlenebilir.

5.1. Hijyen ve Steril Ortam
Sağlığa zararlı ortamlardan korunmak için alınan temizlik önlemleri ve uygulamaların tümüne hijyen
denir. Hijyeni yalnızca temizlik kavramı ile sınırlamak doğru değildir. Hastalık kaynağı veya bulaşma
tehlikesi olabilecek mikroorganizmaların yokedilmesi ya da zararsız hale getirilmesidir.(Dezenfeksiyon)
Genel tanımıyla canlı mikroorganizmanın bulunmadığı ortamlardır.
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6. STERİL VE TEMİZ ODALAR VE SINIFLARI
Temiz odalar DIN 1946 normuna göre I (Ia, Ib) ve II olmak üzere iki grup şeklinde sınıflandırılmasına
karşılık ISO 14644 ve US 209E standartlarında temiz odalar genel sınıflandırılır.
ISO Standartına göre çok yüksek risk altındaki temiz odalarda, istenilen yoğunlukta partikül
bulunmasına izin verilmesinin yanı sıra; mikrobiyolojik kirlenmeye karşı da en üst düzeyde tedbir
alınması gerekmektedir. Bu tür odalar, temizlik sınıfı açısından ISO 5 veya klas 100 sınıfına girerler.
Oda türü olarak; ortopedi, kardiyo vasküler, beyin, organ nakli, göz operasyon salonları ile onkoloji,
yanık tedavi, prematüre bebek tedavi alanları sayılabilir.
Yüksek risk altındaki temiz odalar, istenilen yoğunlukta partikül bulunmasına izin verilmesinin yanı sıra
mikrobiyolojik kirlenmeye karşı da en üst düzeyde tedbir alınması gerekmektedir. Bu tür odalar,
temizlik sınıfı açısından ISO 7 veya klas 10 000 sınıfına girerler. Bu kapsama giren odalar; uyanma
odaları, yoğun bakım, hemodiyaliz, kemoterapi, rutin operasyon salonları (Batın bölgesi, jinekolojik ve
üroloji ameliyatları gibi.).
Ortalama risk altındaki temiz odalar, bu sınıf odalarda partikül yoğunlaşmasının engellenerek daha
temiz olan komşu mahallerin korunması amaçlanır. Steril koridorlar, temizlik sınıfları açısından geçiş
bölgeleri, doğum muayene, fizik tedavi, enfeksiyonlu hasta poliklinikleri gibi mahaller bu temizlik
sınıfında değerlendirilir ve ISO 8 veya klas 100 000 sınıfında değerlendirilirler.
I. Grup odalar US 209E’ye göre klas 3,5 (100) ve daha küçük klaslara karşılık gelmektedir. Bu grup
içinde; ameliyathaneler, yoğun bakım odaları, lösemili hastaların tedavi odaları, ağır yanık tedavi
birimleri ile ameliyathanelere bitişik steril malzeme depoları, ameliyathane koridorları ve yardımcı
birimler bulunmaktadır.
II. Grup odalar US 209E’ye göre klas M 5,5 (10000) odalara karşılık gelmekte ve bu mahaller
kapsamında; doğumhaneler, endoskopi, pansuman, radyoskopi, fizyoterapi odaları ile bazı hasta
odalarını içerir.
DIN 1946’ya göre klas I odalar; Ia ve Ib olarak gruplandırılır.
1a tipi tipi klas odalar laminar akış sistemini gerektirir ve bunlar:













Ortopedik ve kaza cerrahisi,
Nöroşirürji,
Jinekolojik cerrahi,
Genel cerrahi,
Kardiovasküler cerrahi (Kalp ve damar)
Organ nakli,
Ameliyathanelere doğrudan bağlı odalar,
Sterilizasyon üniteleri,
Yoğun bakım odaları,
Yeni doğan bakım bölümleri,
Tümör cerrahisi,
Operasyon süresinin uzun olduğu,

Ameliyat salonlarını kapsar.
Klas 1b tipi karışık (türbülans akımlı) bölümler:




Kroner stent,
Anjiyo,
Kalp kateter, muayene ve küçük operasyon odalarını kapsar.

Bahsedilen gruplandırma genel anlamda olup, operasyonun süresi, cinsi, hastanın bağışıklık
sistemine
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göre daha hassas odalar gerekli olabilir.
Örneğin: Organ nakli veya açık kalp ameliyatı için klas M1.5, M2.5 veya daha düşük klaslı odalar
gerekebilir veya işletme koşullarına göre tercih edilebilir.
Klas II bölümler: Tüm odalar, koridorlar ve medikal alanlar.

7. HASTANE ENFEKSİYONLARI
Hastaneye yatış sonrası 48–72 saat içinde gelişen veya taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya
çıkan enfeksiyonlar “hastane enfeksiyonu” olarak adlandırılır.
Enfeksiyon: Enfeksiyona sebep olabilecek bir mikroorganizmanın (Ajanın) vücuda girip çoğalmasıdır.
WHO’ya göre hastanede tedavi gören hastaların dünya ortalamasında %10’unda, gelişmiş ülkelerde
%5’inde hastane enfeksiyonu ortaya çıkar.
[1]
Bu oran, yeni doğan prematüre bebek servislerinde %10’u, yoğun bakım bölümlerinde %20’yi
geçmektedir.
[1]
Hastane enfeksiyonunun maliyeti 1200 USD hafta/hasta’ dır.

[1]

Hastanelerde enfeksiyon açısından en riskli bölgeler: Ameliyathaneler, onkoloji, yoğun bakım ve
sterilizasyon üniteleridir.
7.1. Enfeksiyon Bulaşma Yolları
Hastane enfeksiyonlarında kaynak, cansız hastane çevresiyle canlı hasta ve personel çevresinden
oluşur.




Hava ile,
Personel yolu ile,
Besinler ve medikal gereçler ile bulaşma gerçekleşir.

7.2. Hastane Enfeksiyon Sebepleri












Ziyaretçi ve refakatçılar.
Personel.
Personelin özel eşya ve giysileri.
Yeterli temizlik ve steril edilmemiş personelin hastane giysileri.
Bakımsız klima sistemleri.
Temizlenmeyen sedye ve tekerlekli arabalar.
Ameliyathane giysi ve aletleri.
Steril alet ve malzemelerin yanlış depolanması.
Yetersiz sterilizasyon.
Çarşaf örtü gibi eşyalar.
Kontrolsüz veya önlemsiz giriş ve çıkışlar.

7.2.1. Ameliyathanelerde Enfeksiyon Sebep ve Önlemleri
 Havalandırma sistemleri.
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Havalandırma sistemi operasyon mahallindeki mikroorganizmaların dışarı atılmasını ve koridordaki
mikroorganizmaların içeri girmesini önlemelidir.


Aletlerin sterilizasyonu.

Steril edilecek aletler iyice temizlendikten sonra sterilizasyon uygulanmalıdır. Otoklavlarda her hafta
mutlaka sterilizasyon kontrolü yapılmalıdır.


Ameliyat aletlerinin sterilizasyonu ve kullanıma hazır hale getirilmeleri.

Aletler sterilizasyon işleminden sonra süresi içinde kullanılmak üzere iyice paketlenmeli ve
operasyondan hemen önce açılmalıdır.


Ameliyathanenin ve sabit cihaz ve donanımlarının temizlenmesi.

Her operasyon sonrasında özellikle döşemeler, lambalar ve diğer cihazlar mutlaka temizlenmelidir.


Anestezi cihazlarının temizlenmesi.

Kullanılan anestezi ve solunum cihazları her kullanımdan sonra mutlaka temizlenmelidir.
7.2.2. Yoğun Bakım Üniteleri Enfeksiyonları
Hastane enfeksiyonlarının %25-30’unu yoğun bakım ünitelerinden kaynaklanan vakalar oluşturur.

[1]

Bu tür bölümlerde enfeksiyon gelişmesinin önüne geçmek tamamen mümkün değildir. Önemli olan
enfeksiyon sıklığının azaltılmasıdır.

8. TASARIM İLKELERİ
8.1. Başlangıç Mimari Tasarım İlkeleri
Ana başlangıç ilkeleri olarak: Öncelikle hastanelerin tasarım ve işletme süreçlerinde, herhangi bir yapı
değil kendini yenileyen ve hızlı değişim gösteren mikroorganizma niteliğinde yaşayan bir yapı
olduğunun kabul edilmesi.
Hava, insan ve eşyaların, içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye taşıyıcı rollerinde toplum sağlığı
açısından hastanenin yeri ve öneminin bilinmesi, hususları sayılabilir.
Bu nedenle kişi, toplum, tedavi, operasyon güvenliği ve başarılı operasyon sonucunu gözeten hastane
projelendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken ana prensipler olarak:


Hastanenin fonksiyon olarak: İhtisas veya çok amaçlı (Göz, Kalp-damar veya tipik Eğitim ve
Araştırma veya Devlet Hastanesi) hizmet sınıfının bilinmesi.



Hizmet sınıfı ve ihtiyaç programına göre mimari yerleşiminin tasarlanması.



Hastanelerde kesintisiz hizmetin verildiği, mikroorganizma üretimi ve yayılımına açık yapılar
olması sebebiyle mimari yerleşimde bölümlerin temizlik sınıfları dikkate alınmalı.

Hastanenin planlanması esnasında binayı çeşitli risk bölgelerine ayırarak her bölgede kendi risk
oranına göre özel tedbirler geliştirilmelidir. Yüksek riskli bölgelerde alınacak tedbirlerin
belirlenmesinden sonra kontaminizasyon (bulaşma) risklerine karşı periyodik kontrol mekanizması
kurulmalıdır. Bu tedbirlerin arasında özellikle hasta, personel ve malzeme trafiğinin kontrol altında
tutulması gelmektedir. Yüksek riskli bölgelere giriş ve çıkışlar mutlaka kontrol edilmelidir.
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8.2. Farklı Basınç Bölgesi
Farklı basınç bölgeleri oluşturulmasında en önemli etkenlerin başında, doğru debi ve hesaplamaların
yanı sıra odalar arası hava akışı ile belli değerlerde akış basıncının sağlanması gelmektedir. Bu
uygulamanın amacı, hava akışının bölümler arasında yönlendirilerek temiz kabul edilen ve korunmak
istenen bölüme komşu bölümlerden hava girişinin önlenmesidir.
Klima sistemleri tasarlanırken, bazı bölümlerin temizlik sınıfları nedeniyle korunması amacıyla
üfleme/egzoz hava debilerinin uygun şekilde ayarlanması ile odalarda pozitif/negatif basınç oluşturulur
ve aradaki debi farkı önceden belirlenmiş kapı, pencere veya benzeri açıklıklar gibi yollarla arzu edilen
bölümlere tahliye edilir.
Farklı basınç bölgelerini belirleme kriterleri olarak: “Odalar arası hava akışı, hijyenik nedenlerden
dolayı yalnız yüksek dereceli şartlar gerektiren mikroorganizmasız odalardan, normal şartlar gerektiren
mikroorganizmasız odalara doğru olabilir” genel ifadesiyle hava akış yönüne göre; temiz mahallerde
pozitif (+), az kirli mahallerde nötr (±), çok kirli mahallerde negatif (-) basınç bölgeleri oluşturulur.
Ameliyathane örneklemesi yapılırsa; septik bir ameliyathanede nötr (±) veya aşırı enfeksiyonel
durumlar söz konusu ise negatif (-), aseptik ameliyathanelerde pozitif (+) basınç bölgeleri olması
gerekir.
8.2.1. Pozitif Basınç Bölgesi Uygulaması
Bu uygulamanın amacı temiz kabul edilen ve korunmak istenen bölüme komşu bölümlerden hava
girişinin önlenmesidir. Bir ameliyathaneyi %10 (+) pozitif basınçlı bölge yapmak istediğimizde; üfleme
havasının belli bir kısmı egzoz havası olarak ayrılır, geri kalan hava miktarı (Üfleme havasının %10 ila
15’i oranında) ameliyathane içerisinde tutularak kapı aralıkları, menfezler, damperler, pencere v.b
açıklıklardan komşu mahallere gerekli miktarda hava sızması ile pozitif basınç sağlanmaya çalışılır.
Buradaki %10 fazla hava veya oluşturulduğu kabul edilen %10 pozitif (+) basınç tanımları; teknik
olarak basınçlandırılan bölüm ile hava akışının sağlanacağı bölüm arasında, arzu edilen büyüklükte bir
basınç farkının oluşturulması için “müsaade edilen sızıntı alanlarından bu basınç farkını
gerçekleştirecek miktarda hava akımı olması" anlamını ifade etmektedir.
Bu nedenle bu açıklıklar sadece çok kısa süreli olarak açılmalıdır. Örneğin: Hava akışı kapı
aralığından olacaksa, kapı uzun süreli açık tutulmamalıdır. Kapıları ve diğer hava geçiş yerleri çok sık
açılan hastane bölümlerinde hava perdesi oluşturulmalıdır.
8.3. Basınç Değerleri
Tasarım sürecinde sadece teorik bilgilerle değil, ortam özelliği ve mimari yerleşimdeki uygunluk
dikkate alınarak, tecrübe veya örnek tablolarda belirtilen değerlerde bir basınç farkı seçimi yapılabilir.
Basınç fark değerleri için, min. 10 Pa, max.30 Pa değerlerine göre ortalama 15 Pa kabul değeri
doğrudan alınabileceği gibi:
2
Tablo 1. Temiz Odalarda Statik Basınç Fazlalıkları
Uygulama
Genel
Temiz oda ile kirlenmemiş bölüm arası
Kirlenmemiş bölüm ile az kirlenmiş bölüm arası
Az Kirlenmiş bölüm ile soyunma mahalleri arası

[3]
Statik basınç farkı (Pa)
Çevresi ile oda arasında 12 Pa minimum basınç
farkı
Minimum 12 Pa basınç farkı
12 Pa basınç farkı
2.5 Pa basınç farkı

Verilen tablo değerleri de kullanılabilir veya tecrübeye göre, yada ortam özelliğine uygun bir değer
kabul edilir.
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8.4. Akış Yolları
Klima ve havalandırma sistemlerinde oda içerisinde tutularak komşu bölümle arasında basınç farkı
yaratması düşünülen havanın sızdığı yollar akış yolları olarak tanımlanır. Şekil.1
Bir sistemde hava alma ağzından itibaren santral ve kanal sızdırmazlığı, kanal hesabında dengeli
basınç dağılımı, doğru ve uygun kanal donanımının tesis edildiğini kabul edersek, bölümdeki akış
yollarını; kapılar ve kapanma açıklıkları, kapı kasası-duvar boşlukları, ameliyathane-hemşire ihzarat
ilişkisini sağlayan servis penceresi, ameliyathane-kirli koridor ilişkili atık penceresi, duvar veya sıva
çatlakları, menfezler, kanal-döşeme/duvar birleşim yerleri sayılabilir.
Bunlardan kanal-duvar/döşeme birleşim yerleri ile duvar veya sıva çatlaklarının, ameliyathanelerde
olmazsa olmaz koşul olan pürüzsüz, her türlü girinti ve çıkıntıdan uzak yapım esaslarına göre zaten
kabul edilmeleri mümkün değildir.
Son zamanlardaki ameliyathane mimari tasarımlarında kirli koridor ve hemşire ihzarat bölümleri
yerleşim planında yer almamakta, böylesi durumlarda akış alanı olarak sadece kapılar söz konusu
olmaktadır.
Ana prensip olarak, normal operasyon odası çalışma şartları tüm açıklıkların gereği olmadıkça kapalı
tutulmaları esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, olması gereken basınç farkı, kapı tiplerine göre kapalı
halde iken; kapı kasası-duvar birleşimi, kapı kanatları kasa arasındaki alt, üst ve yan boşluklar ile
kanatlar arası kapanma boşlukları ve benzer boşlukları kapsayan pencerelerin çevre boşlukları
yardımıyla sağlanır.
Burada bahsedilen kapı ve pencere boşluklarının sadece mimari bir detay değil, basınçlı bölge
oluşumuna doğrudan etkili yapı elemanları oldukları bilinmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, çok iyi bir
tasarım, hesaplama ve ideal bir montaj yapılmış olsa dahi hayal kırıklığına uğrama olasılığının
bulunduğu gözardı edilmemelidir.
Akış yolu değerlerinin hesaplanmasında: Projelendirmede tek kanatlı kapı için 100 m3/h

[4]

,DIN 1946–4 2008 versiyonunda verilmemekle birlikte 1988 versiyonunda kapı çevresinin her metresi
için 20 m3/hm hava debisi alınır şeklinde doğrudan hava miktarını referans olarak veren yaklaşık
ortalama değerlerin yanı sıra, boşluk cinsinden “yanlarda ve iki kanat arasında en fazla 2mm, üstte
max. 3mm, döşemede max. 4mm olmalıdır” tavsiye değerleri tercihe göre kullanılabileceği gibi en
doğru yaklaşımın, ürün montaj bilgilerine göre gerçek değerinin alınarak hesaplanması uygun
olacaktır.
[4]
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Nötr Basınç Bölgesi

Şekil.1. Ameliyathane ve Yan Hacimlerinde Hava Akışına Örnek
(Septik operasyon salonları mimari yerleşim veya işletme koşullarına göre nötr veya negatif basınç
bölgesi olarak tasarlanabilirler.)

9. ANA FONKSİYON BİRİMLERİNİN TASARIMI
























Ameliyathaneler
Hemşire istasyonları/Hemşire ihzarat/Ameliyat malzemesi sevki
Asepsi bölümleri
Sterilizasyon bölümleri
Yoğun bakım bölümleri
Hasta odaları (Bulaşıcı Hastalıklar/İntaniye, Kadın, Doğum, Çocuk Servisleri)
Poliklinikler
Acil servis
Radyoloji teşhis tanı birimleri
Poliklinikler
Mutfak
Çamaşırhane
Yardımcı birimler ( Morg, otopsi, gasilhane, depo, çöp soğuk odaları gibi)
Teknik servis bölümleri
Otopark
Kreş
Kafeterya, lokanta
Rehabilitasyon merkezi
Banka
PTT
Konferans salonu
İbadethane
Spor ve eğitim tesisleri
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9.1. Ameliyathaneler
9.1.1. Mimari Tasarım Ana Esasları
Ameliyathanenin mimari yerleşimi; hastanenin yoğun insan sirkülasyonundan uzak, dışarıdan
gelebilecek gürültü ve dış atmosfere açık olası duvar çatlaklarının olumsuz etkilerinden korunaklı,
hasta ve steril malzeme sevkiyatı ile kirli malzemenin uzaklaştırılmasında steril hava akış yönüne
uygun, ısı kaybı ve ısı kazancı yüklerinin en verimli şekilde karşılanmasını sağlayabilecek gerekli
mekanik sistemlerin kurulmasına imkan veren bir konumda mimari yerleşiminin sağlanmasına dikkat
edilmesi en başta gelen mimari prensiptir.
Ameliyathanelerin bulunduğu bölüm, yapının üst katında ise çatı katında uygun bir tesisat mahalli
düzenlenerek giriş havasının üsten dağıtım yapılacak şekilde besleme havası şaftlarının tasarlanması,
eğer, ameliyathaneler ara katlarda ise; asma tavan yüksekliği, tesisat müellifince kanal ve diğer tesisat
donanımlarının yerleşimi göz önünde tutularak belirlenir.
Ameliyathaneler ve yardımcı bölümlerinde mimari tasarımı yönlendiren etken; personel, hasta ve
eşya/cihaz sirkülasyonunda, kirliden çok temize veya çok temizden kirliye hareket yönünde kademeli
geçiş prensibinin gözetilmesi ile mekanik tesisat donanımının yerleştirilmesi ve bakım onarım
işlemlerinin kolayca yapılmasına imkan vermesinin sağlanmasıdır.
Genel Tasarım Ana Esasları Olarak:




Her ameliyathaneye ait bağımsız steril malzeme hazırlık bölümü olmalı.
Operasyon veya benzeri işlemler sonrası atıkların atılması için kirli koridor düzenlenmesi
uygun olur ve her ameliyathaneden kirli koridora açılan sızdırmaz bir pencere olmalıdır.
Ameliyathaneler yapının aynı bölümünde yer alıyorsa kirli koridoru ortak kullanacak şekilde
yerleştirilmeli. Kirli koridor diğer bölümlerden yapı elemanlarıyla ayrılmış olmalıdır.

Açıklanması gereken bir husus; aslında kirli koridorlar ameliyathanelerde yan mahaller olarak çok
fonksiyonel ve zorunlu olmalarına rağmen başka amaçla, örneğin bilgisizlikten dolayı depo, temizlik
malzeme yeri, v.b gibi kullanılmaları durumunda faydadan daha çok zararlı bir bölüm olmaktadırlar ki;
bu yüzden hastane idarelerinin işletme aşamasında ve öncesinde mimari tasarıma vakıf olmaları
gerekmektedir.
Yardımcı Bölümlerin Tasarlanmasında:










Kirli malzeme sevkiyatı sırasıyla, kirli koridor-kirli ayırma-yıkama-merkezi sterilizasyon veya
doğrudan çöp atık deposuna.
Temiz malzeme sevkiyatı, eğer steril edilmiş malzeme söz konusuysa ;sterilizasyon-steril
malzeme deposu-steril malzeme hazırlık (Ameliyathane hemşire hazırlık)-narkoz, dışarıdan
gelen temiz malzeme için sterilizasyon/steril malzeme deposu akışını sağlayacak mimari
yerleşimin dikkate alınması gerekir.
Hasta hazırlık bölümü idarece talep edilmesi halinde her ameliyathane için ayrı ayrı veya
septik veya aseptik gruplandırmaya göre grup bazında ortak olarak da düzenlenebilir.
Ameliyat öncesi narkoz odası, ameliyathane bölümünde yardımcı mahaller içinde tüm
operasyon salonlarına ortak hizmet verecek şekilde veya septik/aseptik olarak düzenlenebilir.
El yıkama üniteleri, ameliyat salonlarının yerleşimi dikkate alınarak, her salon için ayrı ayrı
veya gruplandırılarak düzenlenebilir. Dikkatten kaçan önemli bir uygulama da, doktor el
yıkama ünitelerinin yerleştirildiği duvarlara önce su ve nem yalıtımı yapıldıktan sonra ikinci bir
koruyucu duvar örülerek ünitelerin bu duvar üzerine yerleştirilmesi ile malzeme kalitesine
bakılmaksızın borulara su yalıtımı yapılması uygun olacaktır.
İşletme koşulları, malzeme temini veya idarenin talebine göre ortopedik operasyon salonlarına
ilave olarak bir kapısı ameliyathaneye açılan alçılama yardımcı bölümünün düzenlenmesi.
KVC, organ nakli gibi benzeri personel ve cihaz donanımının fazla olduğu operasyon salonları
için cihaz ve donanımları da sığdırabilecek geniş m2 alan düzenlenemiyorsa hemen bitişiğinde
ameliyathaneden gözetleme imkanı olan uygun ölçülerde yardımcı yaşamsal kontrol cihazları
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ünite odası düzenlenmelidir.
Egzost havası için ameliyathanenin fonksiyonuna göre, en az iki köşeden düşey şaft yeri
açılmalı.

Hasta ve personel hareketi/akış yönü, şekil.2’de örnek olarak verilen bir ameliyathane katı mimari
yerleşim planında görüldüğü üzere, önce hasta ve personel girişinin kontrolü prensibinden hareketle,
asepsi bölümü ile giriş koridorunun sedye değiştirme bölümünden sonra yarı steril koridor tesis
edilerek tam steril koridora kademeli bir geçiş sağlanarak personel ve eşyalar yoluyla olası kirlilik
taşınmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Steril ve temiz malzeme sevki

Hasta ve temiz personel

Kirli malzeme sevki

Dış giysili personel

Şekil.2. Ameliyathane ve Yan Hacimlerde Personel ve Malzeme Sirkülasyonuna Örnek
Yine ameliyat sonrası hasta sevkinde, sırasıyla, önce ayılma mahalli, sonrasında doğrudan hasta
odasına sevk veya yoğun bakıma gönderme sirkülasyonu steril bölüm içinde mimari tasarım yoluyla
sağlanmıştır.
Yoğun bakım bölümü ameliyathane dışında yerleştirilebildiği gibi bazı servislerin kendi bölümleri içinde
yoğun bakım ünitesi yerleşimi de yapılabilir.
Temiz/steril malzeme sevkiyatı akış yönü; kirli malzeme kaynakları; ameliyathane, yoğun bakım,
ayılma ve narkoz kısımlarıdır. Ameliyathanede oluşan kirli ve atık malzemeler, ameliyathanenin kirli
koridor duvarında sızdırmaz, ölçüsü sadece atık/kirli malzeme kabı ölçüsüne uygun şekilde
boyutlandırılmış atık penceresinden alınan atık ve kirli malzemeler doğrudan atık deposuna, diğer
malzeme, alet ve cihazlar kirli ayırma/yıkama bölümünden sterilizasyon bölümüne, sterilizasyon işlemi
sonrasında yoğun bakım, ameliyathaneler steril malzeme deposuna veya o anda yapılan operasyon
türüne göre anlık kullanım için steril malzeme hazırlık (çok kullanılan adıyla hemşire ihzarat bölümü)
ile narkoz, hasta hazırlık bölümlerine sevkedilir.
Eğer malzeme hazırlık (hemşire ihzarat bölümü) tasarlanıyorsa ve ameliyathaneye bitişik ise iki bölüm
arasında malzeme sevkiyatı için açılır kapanır bir pencere düzenlenir.
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Yukarıda açıklanan hasta ve personel ve malzeme sevkiyatı hareket yönünde, kirliden çok temize
veya çok temizden kirliye, tüm geçişlerin kademeli olmasının mimari tasarımla sağlanması
gerekmektedir.
Alan Ölçüsü
Alan ölçüsünde esas alınan kriter, operasyon türüne göre; gerekli operasyon ekip sayısı, salonda
bulunması gereken cerrahi ve teknik donanım ve cihazların kapladığı alan, operasyon ekibinin giriş
çıkışı, malzeme sevkiyatına imkan veren sirkülasyon alanı.
Rutin operasyonlar diye adlandırılan karın bölgesi operasyonları gibi cerrahi müdahalelerin yapıldığı
2
ameliyathaneler 36 m , KVC (Kardiyovasküler), organ nakli v.b gibi yüksek yoğunlukta sterilizasyon
koşulları gerektiren ameliyathaneler 45-50 m2 olarak tasarlanır. Bu tip operasyon alanlarının
belirlenmesinde; 45 m2 alan ölçüsü minumum kabul edilmek koşuluyla cerrahi ekip, teknik donanım ve
çalışma koşullarının dikkate alınması daha uygun olacaktır.
Yükseklik
Ameliyathanelerde tabandan asma tavan altına net yüksekliğin en az 3 m. olması gereklidir. Mimari
olarak imkan bulunması halinde tabandan tavana min. 3.50 mt. Kirişli yapılarda: kiriş altından min.
3.50 mt. yapılması elverişli ortam ve çalışma koşulları için tercih sebebidir.
Konfor şartları ile operasyon türüne göre tıbbi olarak istenilen iç ortam sıcaklık derecesinin sağlanması
için yaz mevsiminde düşük sıcaklıkta üflenen soğuk havanın, operasyon ekibi ve hasta üzerindeki
olumsuz tesirlerinin önlenmesi açısından üfleme yüksekliği önem kazanmaktadır
Kısa mesafeden üflenen soğuk havanın öncelikle ayakta duran operasyon ekibi için rahatsızlık hissi
yarattığı gibi kalıcı sağlık sorunlarına da sebep olması olasılığı göz önüne alınmalıdır
Diğer yandan asma tavan içine yerleştirilmesi gereken cihaz ve donanımlarında boyutları dikkate
alındığında bir ameliyathanenin tabandan tavana yüksekliğinin 3,5–4,2 m. arasında olabileceği
bilinmelidir.
Yardımcı yan hacimlerde bu yüksekliğin 3 m.’den aşağı olmaması gerekir.
Duvarlar
Ameliyathane ve yardımcı yan hacimlerin duvarları; düz ve pürüzsüz, girinti, çıkıntı ve keskin köşesiz
yapılır. Her türlü kolon ve duvar birleşimlerinde keskin köşeler mutlaka inşai metotlarla yuvarlak hale
getirilir. Tüm duvarlar ve dekorasyon malzemesi antibakteriyel türde olmalıdır.
Malzeme Seçim
Duvar malzemelerinin toz ve kimyasal buhar çıkaran cinsten ve yüzeylerinin gözenekli olmaması,
parçalı malzemeler şeklindeyse büyük parçalar halinde ve temizlenebilir antibakteriyel özellikte olması
gerekir.
Tavan Malzemeler
Tavanlarda yine duvarlarda olduğu gibi kir ve toz tutmaz, kimyasal buhar çıkarmayan antibakteriyel tip
malzeme özelliğinde olmalıdır.
Asma tavan montajlarının sızdırmaz olması gerekir.
Kapılar
Ameliyathane ve bağlı yan hacimlerinin kapı tipi, ölçüsü ve malzemelerinin seçimi, tasarım kuralları
kadar önem taşımasına rağmen, her ne sebeple olduğu bilinmeksizin uygulamada çok dikkate
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alınmamakta ve ihmal edilmektedir.
Farklı basınç bölgesi uygulamasında, steril bölümlerin temizlik sınıflarına göre birbirlerine karşı
korunmaları, aralarında basınç farkı oluşturarak sağlandığından bahsedilmişti.
Aseptik bir ameliyat salonu ile kapısının açıldığı koridor arasında 15 Pa basınç farkı olması
istendiğinde, bu basınç farkı salon içerisinde tutulan havanın, kapının kapalı durumunda, kapanma
aralıklarından sızan havanın kapının iç ve dış tarafında oluşturduğu akma basıncı anlamına
gelmektedir. Oluşan bu basınç sayesinde ameliyat salonundan koridora hava akışı sağlanarak koridor
havasının salon içerisine girmesi önlenir. Bu nedenle, kapı seçimlerinde tercihin, mimar veya
yatırımcının kişisel zevk ve estetik değerlendirmelerine göre değil mekanik mühendisi ile hijyenistlerin
bilgisi dahilinde yapılması ve kapıların montajlı durumunda kapanma boşluklarının mekanik
mühendisince bilinerek bölümler arasında arzu edilen hava akış yönüne göre tasarım basıncının
sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi gerekir.
Kullanılan kapı çeşitleri olarak, sürgülü, çarpma, tek kanatlı kapı tipleri kullanılır. Kapı seçiminde
önemli husus, yukarıda da bahsedildiği gibi ameliyathanenin istenilen basınç durumunu sağlaması ile
malzeme seçimi bölümünde bahsedilen özelliklere sahip olmasıdır.
Son zamanlarda otomatik sürgülü kapıların kullanımı yaygınlaşmış bulunmaktadır. Kapıların tam
otomatik olması, gereksiz uyarılar sonucunda kapıların sık sık açılmasına sebep olmaktadır.
Ülkemizde yaygın hastane kültürü neticesinde ameliyathanelerin insan sirkülasyonu gereğinden fazla
yoğundur.
Otomatik kapılar; kapı önündeki her hareketi algılayıp açması gibi olumsuz durumlar yaratması
nedeniyle, ameliyathanelere gereksiz giriş çıkışların önlenememesi durumunda, kapıların kendinden
hareketli algılamalı yerine, yine otomatik, el değmeden diz, el, dirsek veya yetkili personel algılamaya
dayanan düzeneklere göre açılıp kapanması daha uygun olmaktadır.
9.1.2. Mekanik Tasarım Esasları
Hava Debisi
Ameliyathanelerde narkoz, anestetik gazlar, çeşitli kimyasallar, ilaç ve solüsyonlar, ter, solunum ile
bunların ve benzeri maddelerin kokuları operasyon ekibi üzerinde rahatsız edici etki yaratır. Özellikle
uzun süreli operasyonlarda ameliyathane havasının kalitesi düştüğünden operasyon ekibi rahatsız
olmaktadır.
Bu nedenle atık gaz ve kötü koku konsantrasyonunu azaltmak için ameliyathanelere mutlaka partikül
ve mikroorganizmalardan arındırılmış taze hava verilmesi gerekir.
Hava debisi belirlenirken, steril koşulların gözetilmesi kadar iç yükleri karşılayarak konfor şartlarını
sağlayacak miktarı göz önüne alınır.
2
Klas Ia tipi ameliyathanelerde Laminar akımlı olacak şekilde üfleme hava debisi 3*3 m laminar akım
2
üfleme ünitesi koruma alanı içinde (3,2*3,2 m ) 0.23 m/s akış hızında yaklaşık 7500 m3/h (7452)
tasarlanır. Koruma alanı veya hava hızının artması halinde hava debiside artış gösterir.[5]

Dış hava debisi en az 1200 m3/h miktarında tasarlanır.[5]
Resirkülasyon havası olarak sadece ameliyathane atık havası ile ameliyathaneye komşu bölümlerdeki
(Steril malzeme odası,giriş çıkış koridorları gibi.) atık hava kullanılır.
Şunu da unutmamak gerekir ki, bu tür yapıların işletimi ve kullanımında asgari steril koşulların
sağlanması için toplumsal kültürün de büyük önem taşıdığı bilinmelidir. Bu nedenle ülkemizdeki bu tür
yapıların işletme anlayışları, hasta davranışları, hastane ziyaretçi sirkülasyonu, ziyaretçi davranış ve
alışkanlıkları, hele yaygın hale gelmiş bulunan refakatçi sisteminin beraberinde getirdiği riskler de
dikkate alındığında; karışım havalı steril klima sistemi uygularken steril önlemlerin önce mimari proje
tasarımından başladığını bilmek ve mimari projenin steril hacim anlayışına uygunluğunun çok iyi
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kontrol edilmesi ile sisteme uygun cihaz ve işletme metotları seçilmesi gerekecektir.
Klas Ib tipi ameliyathanelerde karışık akımlı üfleme sistemi uygulanabilir.[5]
II sınıf koridorlara girişte özel durumlar halinde hava kiliti tavsiye edilir. Operasyon süresi, operasyon
alanı, boyutu ve operasyon sayısı, operasyon ekipman ve cihazlarının yerleştirilmesi, alet masası
boyut ve düzenlenmesi, bağışıklık durumu gibi verilerin belirlenmesinden sonra da temizlik sınıfı ve
hava dağıtım sistemlerinin seçimi hijyen uzmanı tarafından gerçekleştirilir.
Ameliyathane atık havasının 1200 m3/h’lik kısmı zemine yakın yerden dışarıya atılır, geriye kalan
kısmı tavana yakın yerden egzoz edilir.[5]
Hava Hızı
Laminer hava akımında, havanın dağıtmadan bir süpürge gibi alıp götürdüğü tanecikler, türbülanslı
akışta etrafa dağılırlar. Hava hızının uygun olması halinde tanecikler birleşerek daha büyük tanecik
haline gelirler ve kirliliğe sebep olurlar.
Bu nedenle bu tip odalarda türbülansın mümkün olduğu kadar azaltılması ve hava hızlarının 0,15-0,45
m/s (tercihen max. 0,25) arasında kalması sağlanmalıdır. Bu hız DIN 1946-4’de 0.23 m/s olarak
verilmektedir.
Çok düşük hızlarda taneciklerin çökerek oda içinde yerleşip büyümeleri söz konusu olacağı gibi,
yüksek hızlarda da taneciklerin çarpışarak birbirlerine yapışmaları ve büyümeleri söz konusudur.
Sıcaklık
Ameliyathanelerde sıcaklık operasyon koşullarına göre 19–26 0C ayarlanabilir olmalıdır.[5]
Örneğin: Kan akışının yavaşlatılmasının istendiği KVC tipi operasyonlarda vücut sıcaklığının 17–18
0
C’ye düşürülmesi gerektiğinden bu tür operasyonlar için planlanan salon sıcaklığı alt sınırı 19 0C
olarak belirlenebilir.
Nem Oranı
Konfor ve çalışma koşulları ile operasyon türü dikkate alınarak belirlenir. Sıcaklık ve nem oranlarının
belirlenmesinde insanın fizyolojik özelliklerinin bedensel faaliyetlere olan etkisi unutulmamalıdır.
İnsan fizyolojisi açısından, maksimum 12gr/kg nem miktarında oda sıcaklığı 26 0C, nem oranı %60,
minumum koşullarda ise 5 gr/kg nem miktarında uygun konfor şartları olarak kabul edilir.[6]
Operasyon ekibinin ve hijyenistin daha yüksek bir nem oranı istemesi halinde sıcaklığın daha
aşağılara çekilmesi gerekecektir.
Örneğin: Göz operasyonlarında, göz kurumasını önlemek için nem oranının yüksek tutulması gerekir.
26 0C gibi yüksek oda sıcaklıklarında insan fizyolojisi açısından terleme sınırının başladığı maksimum
nem oranı % 60 olurken, 19 0C düşük sıcaklıkta nem oranı minumum % 30 (5 gr/kg) seviyesinin
altında olmamalıdır.
Filtreler
Tüm ameliyat salonlarında en az 3 kademe filtreleme yapılır. Genellikle 1 ve 2. filtre kademeleri cihaz
içinde, 3. kademe filtre oda içindeki son hava üfleme ünitesinden (menfezden) hemen önce yerleştirilir.
Tercihen veya gerekli görülmesi halinde 3. Kademe filtreden önce F9 klasında 4. Filtre konulabilir.
1. kademe filtre santral içinde en az F5 klasında hatta F7 klas kullanılması önerilir.
2. Kademe filtre santral içinde F9 klasında,
3. Kademe filtre mahalde H13 klasında HEPA olmalıdır.

[5]
[5]
[5]
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Klas II odalarda iki kademeli uygun filtreleme sistemi uygulanır. Hepa filtre kullanma zorunluluğu
yoktur.
Egzoz menfezlerinde F5 klasında lif tutucu filtre konulması gerekir.

[5]

Hava Kanalları ve Santral Malzeme Özellikleri
Bütün cihaz ve malzemeler koku ve sağlığa zararlı madde yaymayan, mikroorganizmalar açısından
besin oluşturmayan özellikte ve dayanımda olmalıdır.
Korozyona, titreşime, sese ve yangına karşı dayanımlı ve uygun olmalıdır.
Hava akımına temas eden yüzeyler korozyona karşı dayanımlı galvaniz veya kaplanmış
malzemelerden oluşmalıdır. (Örneğin: Galvaniz, paslanmaz çelik, alüminyum, v.b.)
Gerek hava kanallarında gerekse santralda paslanmaz çelik kullanılması halinde, çeliğin sert olması
nedeniyle şekil verme zorluğu bulunduğu bilinmektedir. Özellikle köşelerde, büküm yerlerinde
sızdırmazlığın tam olarak sağlanmasına çok dikkat edilmelidir.
9.2 Ameliyathane Yardımcı Bölümleri
Hemşire İhzarat / Ameliyat Aletleri Hazırlık ve Sevk Bölümü
Bu bölüm, yapılması düşünülen veya devam eden cerrahi opersayon için gerekli alet, malzeme ve
cihazların ameliyathaneye sevk edilmek üzere hazır bulundurulduğu bölümdür. Girişi steril malzeme
deposu tarafından temiz ortamdan verilir. Ameliyathaneye bağlantısı bir servis penceresi ile sağlanır.
Temizlik sınıfı açısından ameliyathane ile aynı sınıfta kabul edilir. Hava akış yönü bu bölümden
ameliyathane istikametine tasarlanır.
Steril Malzeme Deposu
Sterilizasyon bölümünden veya dışarıdan gelen gelen temiz ve steril malzeme ve aletlerin depolandığı
temiz sınıfındaki bölümdür. Steril malzeme sirkülasyonuna göre doğru mimari yerleşim olarak
sterilizasyon bölümü ile hemşire ihzarat bölümü arasında tasarlanması uygun olur.
Sterilizasyon Bölümü
Merkezi olabildiği gibi lokal hizmet amaçlı ameliyathane bölümüne de ait olabilir. Mimari yerleşimi ve
tasarımında kirli ortamdan temiz ortama geçiş şartları dikkate alınır.
Ameliyathaneden gelen kirli malzeme, cihaz ve aletlerin yıkanıp temizlenerek sterilizasyon ve
dezenfeksiyonlarının yapıldığı, kirli ayırma ve yıkama bölümü ile steril malzeme deposu veya hemşire
ihzarat bölümü arasında tasarlanması gereken temiz bölümdür. Kirli malzeme yıkama bölümünden
alınarak, steril hale getirildikten sonra doğrudan steril malzeme deposu veya hemşire ihzarat
bölümüne sevk edilir.
Sterilizasyon bölümü yerleşimi: Kirli-kirli ayırma, yıkama - sterilizasyon-steril malzeme deposu - steril
malzeme hazırlık sırası izlenerek düzenlenmelidir.
Kirli Ayırma Yıkama
Varsa kirli koridor-ameliyathane servis penceresinden alınan kirli milzeme, cihaz ve aletlerden tıbbi
atık niteliğindekilerin ayrılıp tıbbi atık deposuna gönderildiği, tekrar kullanılmaya hazır hale getirilmek
üzere alet ve cihazların yıkanarak sterilizasyon bölümüne alındığı kirli koridor ile sterilizasyon bölümü
arasındaki kirli bölümdür.
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Kirli Koridor
Kirli alet, cihaz ve atıkların sterilizasyon ve tıbbi atık bölümüne deşarjlarının yapıldığı kirli bölüm.
Asepsi Bölümleri
Ameliyathane giriş koridorunun başlangıç noktasında, yarı steril hacme açılan, personelin normal
gündelik giysileriyle gelip, soyunma, giyinme ve duş yaptığı, , steril giysilerini giydiği veya çıkışta steril
giysilerini çıkarıp gündelik giysilerini giydiği normal veya yarı steril şartlara sahip bölümlerdir. Mimari
yerleşimi, ameliyathane koridoruna giriş ve çıkışın, önce yarı steril koridora, sonra ameliyathane
koridoruna açılacak şekilde tasarlanmalıdır.

10. HASTA ODALARI
Hasta odalarının, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda, taban ve duvarlarının
düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli olmaları şarttır.
İntaniye servisine ait gerek hasta odaları, gerekse poliklinik servis mimari yerleşimleri diğer
servislerden yapı elemanları ile mutlaka ayrılmalıdır. Yazının ileri aşamalarında detayları belirtileceği
üzere bu bölümün bulaşık ve çamaşırhaneleri ayrı olarak kendi bölümlerinde tasarlanmalıdır.
Alan ölçüsü

[7]

Tek yataklı hasta odaları en az 9 m2,
İki yataklı odalar, hasta yatağı başına en az 7 m2.
Çocuk hastalar için ayırılmış olan odalar, hasta başına en az 6 m2
Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az 12 m2 ve iki yataklı odalar, yatak başına en az
10 m2.
Yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az 12 m2.
Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az 6 m2.
Gözlem odasında gözlem yatağı başına en az 6 m2.
Kapılar
Hasta odalarının kapı genişliği, en az bir metre on santimetre olarak; hasta odalarındaki tuvalet ve
banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenir.[7]

11. BAKIM VE TEŞHİS TEDAVİ BÖLÜMLERİ BÖLÜMLERİ
Yoğun Bakım
Ameliyathane bölümüne yakın ama bağımsız bir bölüm olmalı, mümkün olduğunca genel sirkülasyon
bölümlerinden ayrı tutulmasına dikkat edilmelidir. Steril hacim koşullarında Ia klasında
değerlendirilmeli.
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Ayılma Bölümleri
Ameliyathane bölümünde olabildiği gibi, ayrı bölümlerde de olabilir. Tahsis edilen hasta türüne göre
(Septik/Aseptik) seril koşul ve sınıfı değerlendirilmelidir.
Özel Bakım Odaları
Prematüre çocuk odaları, bebek bakım odaları, tecrit odaları: Hijyen ve steril koşullar dikkate alınarak
yerleşimi yapılmalıdır.
Yatak Katları
Hastalığın türü veya özelliğine göre gruplandırılarak yerleştirilmelidir.
İntaniye (Bulaşıcı Hastalıklar) Bölümleri
Diğer bölümlerden yapı elemanlarıyla ayrılarak, giriş ve çıkışın önce mimari tasarımla kontrol edilmesi
prensibine uyulmalıdır. Bulaşıkhane ve çamaşırhane gibi hizmet birimlerinin kendi bölümü içerisinde
yerleştirilmesi gerekir.
Mutfak
Mutfakta, ortak menü bölümü dışında diyet bölümü olmalıdır.
Laboratuar
Labratuvarlarda çeker ocak için baca bırakılmalıdır.
Acil Servis
Acil servis hizmet üniteleri bağımsız veya diğer hastane birimleriyle ortak tasarlanabilir.
Diğer polikliniklerle ortak radyoloji, teşhis tanı ünitelerini kullanmaları halinde mimari yerleşiminin kolay
ulaşılır olması.
Acil servis kompartımanı içinde bağımsız operasyon salonunun olması halinde yarı ve tam steril
koridor, asepsi mahallerinin steril koşullara uygun olarak tasarlanması gerekir.
Acil servislerde, yara dikişi, pansuman ve alçıya alma amaçlı küçük müdahale salonları ayrılır.
Radyoloji Teşhis Tanı Birimleri
Radyoloji bölümlerinde mekanik havalandırma mutlaka yapılmalı.
Duvarların TAEK’nun belirlediği esaslara göre kurşun kaplanması gerekir.
laboratuarlarda doğal veya mekanik havalandırmaya uygun yerleşimi yapılmalıdır.
Poliklinikler
Sirkülasyonun en yoğun olduğu birimler olması nedeniyle, özellikle ameliyathane, yoğun bakım
bölümleri ile kesin bir şekilde yapı elemanlarıyla ayrılması gerekir.
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12. YARDIMCI BİRİMLER
Çamaşırhaneler
Hijyen açısından öneme haiz bölümler olup, yapı elemanlarıyla ayrılmış kirli ve temiz çamaşır bölümü
olarak tasarlanmalı ve çamaşır makineleri hijyen tip bariyerli seçilmelidir. Doğum ve intaniye bölümleri
için kendi içerisinde küçük bir çamaşırhane ünitesinin düşünülmesi gerekir.
Morg Otopsi Gasilhane
Kullanım amacına uygun sirkülasyon dikkate alınarak doğal ve mekanik havalandırmaya uygun
yerleşimi yapılmalıdır.
Teknik Birimler
Duvar ve zeminlerinin temizliğe uygun malzeme ile kaplanması ve mutlaka havalandırılmayı
sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
Tıbbi ve Evsel Atıklar
Müstakil soğuk depoda toplanır.( 5ºC )

13. MEDİKAL GAZ TESİSATI
Büyük kapasiteli hastanelerde likit oksijen tankı tesis edilerek içeride 5–10 tüp bulundurulmalıdır.
Medikal gaz merkezlerinin bulunduğu odaların bir duvarı, doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak,
ancak çevre güvenliğine zarar vermeyecek şekilde dış ortamla ortak olmalıdır.
Ameliyathanelere mümkünse merkezden itibaren bağımsız müstakil tesisat çekilmelidir.
Medikal gaz tesisatı için uygun boyutlarda, oksijen, vakum, azot, basınçlı hava tesisatı merkezleri için
korunaklı 4 hacim veya en az 2 hacim (Oksijen, azot/vakum, basınçlı hava) oluşturulmalıdır.
Medikal gaz merkezi sevkiyata en uygun yapı kotunda yerleştirilmelidir.
Normal yatak katlarında mutlaka her hasta için veya en az iki hastaya bir olmak üzere oksijen ve
vakum prizleri konulur.
KVC gibi özel ihtimam gerektiren hasta odalarında her hasta için birer adet oksijen, vakum ve 4 bar’lık
basınçlı hava prizi düşünülmesi.
Her ameliyathanede, en az birisi duvar tipi, diğeri pendant tipi olmak üzere en az iki takım oksijen,
azot, vakum, basınçlı hava 3–4 bar, basınçlı hava 7–8 bar, anestetik gaz tahliye prizleri tasarlanması
gerekir.
Yoğun bakım, normal doğum, prematüre, ayılma ve agoni bölümlerinde birer adet oksijen, vakum, 4
bar basınçlı hava prizleri.
KVC ve benzeri bölüm, oda ve poliklinik muayene odalarında, birer adet oksijen, vakum, 4 bar basınçlı
hava, diğer poliklinik odalarında birer adet oksijen, vakum prizleri.
Laboratuvarlarda, yapılan işin türüne göre vakum ve 4 bar basınçlı hava veya bunlardan sadece
gereken prizler konulur.
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14. SONUÇ
Bahsedilen tüm detay bilgilerden de anlaşılacağı üzere hastanelerin projelendirilmesinde, diğer
yapılardan farklı olarak; kullanım amacı dışında, doğrudan insan ve toplum sağlığını ilgilendirmesini
gösterebiliriz.
Hastane türü yapılarda özellikle mimar-mekanik mühendisinin kurulması düşünülen mekanik
sistemlerin tasarıma uygunluğunun yanı sıra yapı elemanları seçimlerinin ortaklaşa yapılması ve
gerktiğinde üreticilerinde tasarım sürecinde katkılarının sağlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle, mekanik mühendisinin özellikle yönlendirici tavrına ihtiyaç duyulmaktadır.
Sorunun doğru çözümü için, yapının her sürecinde eşgüdümlü olarak: Projenin fikir aşamasından
itibaren konunun önem ve hassasiyeti hakkında; mekanik mühendisince, mimar başta olmak üzere
ilgili tüm disiplinlerle işletme yönetiminin bilgilendirilmesi, yapım aşamasında diğer cihaz ve
donanımların yerleştirme usullerine müdahale edilerek yönlendirici olunması gerekmektedir.
Ülkemizde hastane enfeksiyonuna bağlı vakaların sıklığı ve boyutu kamuoyunca bilinmekte ve bu
vakaların sebep sonuç ilişkileri büyük önem taşımaktadır. Tesisat mühendisliği olarak paydaş
disiplinlerle ortaklaşa konuyla ilgili tüm detayları atlamaksızın yerine getirmemiz gerektiği gibi meslek
disiplini dışında gözüktüğü sanılan bazı konulara da doğrudan taraf olmanın görevimiz olduğu
bilinmelidir.
Konunun hassasiyeti, tasarım ve uygulama uzmanlığı yanında, en az o kadar da yüksek düzeyde
işletme kültürü gerektirmektedir. Özellikle hijyenistlerin klasik görev anlayışının ötesinde daha fazla
bilgi sahibi olmaları ile hastane yönetimlerinin klasik kadro anlayışından çoklu uzmanlık anlayışına
geçmeleri telafisi mümkün olmayan sonuçları önlemede faydalı olacaktır.
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ISI POMPASI DESTEKLİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU
DAMITMA
Mustafa KETREZ
Hüseyin USTA
Yusuf ÇAY

ÖZET
Bu çalışmada, güneş enerjisinden yararlanılarak deniz suyunun kullanım suyu haline getirilmesi ve
soğutulması amaçlanmıştır. Sisteme ısı pompası da eklenerek damıtma miktarı araştırılmıştır.
2
Damıtma havuz yüzeyi 0,5m , kollektör eğimi 30° ve damıtılan su yüksekliği 1 cm seçilmiştir. Isı
pompası için 1/6 HP’lik bir kompresör, soğutucu akışkan olarak R134a kullanılmıştır. Damıtma
sisteminin ve ısı pompasının belirlenen noktalardaki sıcaklıkları, buharlaşma ve damıtılan su miktarları
ölçülerek elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Isı pompası kullanımının sadece güneş enerjisiyle
damıtmaya nazaran %35 daha fazla damıtma sağladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Damıtma, Isı pompası, Temiz su

ABSTRACT
In this study, it is aimed that the sea water is distilled by solar energy and cooled. Distilled water
quantity was also increased by fixing a heat pump to the system. The area of distillation pool, the
collector inclination and distilled water high were selected as 0,5 m², 30°, and 1 cm respectively. A 1/6
HP compressor and R-134a refrigerant were used in the heat pump. The temperatures on the
specified point on the distillation system and the heat pump, vaporization and distillated water
quantities were measured and analyzed. In addition, it was determined that the distillation system with
the heat pump indicates an improvement of 35 percent over the conventional solar energy distillation
systems.
Keywords: Desalination, Heat pump, Clean water

GİRİŞ
Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, nüfus artışı, sanayileşme ve etkin tarım faaliyetlerinin dünyanın
kısıtlı yeraltı ve yerüstü kaynaklarını tükettiği bir gerçektir. Sanayileşme ve gelişme hamlelerine paralel
olarak ülkemizde de kaynak tüketimi hızla artmaktadır. Dünyada ve ülkemizde su kaynaklarının
giderek tükenmesi ve mevcut su kaynaklarının kullanılamayacak duruma gelmesi, su temini
konusunda çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Özellikle, su gibi doğal bir kaynağın tüketilerek geriye
dönüşünün mümkün olmaması, bizleri bu kaynakları koruyacak ve kurtaracak teknolojileri kullanmaya
ve geliştirmeye mecbur kılmaktadır.
İçme ve kullanma suyuna duyulan ihtiyacın artması, bilim adamlarını arayışlara ve bu konuda
çalışmalar yapmaya zorlamıştır. Dünya üzerindeki su potansiyelinin yalnızca % 0,5’i içilebilecek
nitelikte olup, % 97’si deniz suyu, % 2,5’i ise tuz içermesinden dolayı tuzlu yeraltı suyu olarak
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sınıflandırılmaktadır. Söz konusu tuzlu sular, içilebilecek nitelikte suya dönüştürülürse su temini
açısından sınırsız bir potansiyel elde edileceği açıktır. Son yıllarda, çoğu kurak ve kıraç bölgelerde
deniz suyundan içme suyu elde edilmiştir. Geleneksel damıtma işlemlerindeki Ters ozmos (TO), Çok
Aşamalı Flaş (MSF), Çok Etkili Damıtma (MED), Elektrodiyaliz (ED) vb. yeni çalışmalar maliyetin
azaltılmasına yöneliktir [1]. Güneş enerjisiyle damıtmadaki temel teori, doğada var olan su çevriminin
minyatür olarak yeniden yapılandırılmasıdır. Küresel su çevriminde güneş, su kaynaklarını ve yüzey
sularını buharlaştırır, hayvan ve bitkilerde solunuma sebep olur. Atmosferdeki nem arttıkça buhar
bulutlarda yoğunlaşır ve uygun soğutma koşulları ile dünyaya yağmur olarak geri döner. Güneş enerjili
havuzla damıtma işlemi dünyada doğal olarak gerçekleşmektedir [2]. İlk yapılan damıtıcıların mantığı
bu çevrime dayanmaktadır. Geliştirilen damıtma sistemleri de bu prensibe göre çalışır. Damıtma
havuzuna alınan tuzlu su, güneş enerjisiyle buharlaştırılır. Buharlaşan su, daha soğuk saydam örtüde
yoğunlaşır. Yoğunlaşan su toplanarak içilebilir ve kullanılabilir su elde edilir.
Yapılan çalışmada; Düzce ili koşullarında, Karadeniz’den (Akçakoca-Ereğli sahillerinden) temin edilen
deniz suyundan ısı pompası ilave edilmiş basit bir güneş enerjili damıtıcı kullanarak, tatlı su elde
edilmiştir. Isı pompasının güneş enerjili damıtma sistemine etkileri incelenmiştir. Damıtılan suyun
miktarındaki değişmeler, soğutucu akışkanın yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları ölçülmüştür.

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Son yıllarda başta küresel ısınma olmak üzere birçok nedenden dolayı su çok değerli bir kaynak
olmaktadır. Dünyamızda nüfusun sürekli artması ve su kaynaklarının azalması ile birlikte içme suyu
sıkıntısı yaşanmaktadır. Günümüzde dünyada ciddi bir temiz su sıkıntısı yaşanmaktadır. Su
kaynaklarının kirlenmesi ve nüfus artışı yüzünden 2025’ li yıllarda nüfusun üçte ikisi temiz su sıkıntısı
çekecektir. Su sıkıntısı daha çok kuzey Afrika ve güney Asya ülkeleri gibi kurak alanlarda
yaşanmaktadır (15° -35° Kuzey enlemlerinde). Bu durum karsısında en geçerli çözüm güneş
enerjisiyle damıtma olarak görülmektedir. Temiz suya en çok ihtiyaç duyan yerler aynı zamanda yoğun
güneş enerjisine sahip yerlerdir. Bu yüzden de termal güneş enerjili damıtma işlemi, uygulanabilecek
en etkili yöntemdir[3].
Yapılan çalışmada; Düzce ili koşullarında, Karadeniz’den (Akçakoca-Ereğli sahillerinden) temin edilen
deniz suyundan ısı pompası ilave edilmiş basit bir güneş enerjili damıtıcı kullanarak, tatlı su elde
edilmiştir. Isı pompasının güneş enerjili damıtma sistemine etkileri incelenmiştir. Damıtılan suyun
miktarındaki değişmeler, soğutucu akışkanın yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları ölçülmüştür.

DENEYSEL SİSTEM
Yapılan deneylerde Düzce ili koşullarında bir güneş enerjili su damıtıcısının performansını etkileyen
parametreler olan “ortam sıcaklığı, rüzgâr hızı, havuz içerisindeki su derinliği, sisteme ilave edilen ısı
pompası”nın damıtma miktarı, üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu deneylerin sonuçlarına dayanılarak,
mevcut koşullardan daha fazla yararlanılabilecek, performansı daha fazla olabilecek yeni güneş
damıtıcısı dizaynları için önerilerde bulunulmuştur.
Bunun haricinde damıtma sistemindeki; dış ortam sıcaklığı, damıtılan su sıcaklığı, damıtılmış suyun
sıcaklığı, soğutucu akışkan evaparatör çıkış sıcaklığı, soğutucu akışkan kompresör giriş sıcaklığı,
soğutucu akışkan kompresör çıkış sıcaklığı, soğutucu akışkan genleşme vanası giriş sıcaklığı,
soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığı, soğutucu akışkan yoğuşma sıcaklığı gibi parametrelerin
ölçümü için 9 adet termokupl ve bağımsız çalışan model dijital termometre cihazları kullanılmıştır.
Şekil 1’de damıtıcının ön görünüşü ve elemanların isimleri verilmektedir.
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Şekil 1. Deneyde Kullanılan Güneş Enerjili Damıtıcı ve Sıcaklık Ölçüm Noktaları
Depoda sürekli olarak deniz suyu bulunmaktadır. Amaç, damıtma sistemine direkt denizden suyu alıp
kullanmaktansa burada depolamanın ısı yönünden avantajlı olduğu görülmüştür. Bu deponun
içerisinde sürekli deniz suyu bulunacağından havuzdaki su damıtıldıkça ve eksildikçe depodan su
ilave edilmiştir. Böylece havuza alınan deniz suyunun ısısı, güneş ışınımı almış olduğu için artacaktır.
Siyah mat renge boyanmış damıtma havuzundaki deniz suyu, güneş ışınımı vasıtasıyla ısınarak
sıcaklığı yükselmiştir. Ayrıca sisteme ısı pompası ilave edildiği için yoğuşma havuzunun altında
bulunan kondenser sayesinde güneş enerjisine ilave olarak kondenserde damıtılacak suyun
sıcaklığını yükseltecek ve yoğuşmaya katkısı gözlemlenmiştir. Sıcaklığı yükseldikçe buharlaşmış
üstteki cam örtüde yoğuşmuştur. Daha sonra üst yoğuşma örtüsündeki eğimden dolayı yoğuşan su,
damlacıklar halinde aşağı doğru akmış ve damıtma havuzunun iç, yan kısımlarına yerleştirilmiş
toplama kanallarına alınmıştır. Buradan da havuzun dışına taşınacak ve toplama kabında
depolanmıştır. Depolanan su aynı zamanda evaparatör vasıtası ile soğutulması sağlanmıştır.
Damıtma havuzu, sudan etkilenmemesi için epoksi astar ve onun üzeri de siyah mat boya ile
boyanmıştır. Bu astar sayesinde su, yüzeyler üzerinde aşındırıcı bir özellik sergilemeyecek ve
sistemin performansını etkilemeyecektir.

DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Deneyler 21 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde 8:00 ile 20:00 saatleri arasında yapılmıştır. Bu süre
içerisinde hem ısı pompası devredeyken hem de ısı pompası devrede olmadan ölçümler yapılmıştır.
Şekil 2’de deney yapılan günlere ait sıcaklık ölçüm noktalarından alınan ortalama değerler grafiksel
olarak verilmiştir. Şekil incelendiğinde ölçülen sıcaklık değerlerinin dış ortam sıcaklığıyla paralel bir
değişim gösterdiği görülmektedir. Özellikle güneş ışınımının yüksek olduğu öğle saatlerinde her bir
ölçüm noktası için sıcaklık değerlerinin arttığı gözlemlenmektedir. Saat 16 ve 18 arasında dış yüzey
cam sıcaklığındaki hızlı düşüş güneş radyasyonunun çok azaldığını göstermektedir. 18 ve 20 saatleri
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arasındaki artışın sebebi ısı pompasın devreye girmesiyle birlikte kabin içerisindeki sıcaklık artışının
cam yüzey sıcaklığını etkilemektedir.

Şekil 2. Ölçülen Ortalama Sıcaklık Değerleri Değişimleri
Şekil 3’te deney yapılan günlere ait damıtılan su miktarları verilmiştir. Damıtılan su miktarları ortalama
güneş radyasyonu değerleri ile doğru orantılıdır. Güneş radyasyonunun artması suyun buharlaşmasını
arttıracaktır. Şekil incelendiğinde deneylerin ilk 3 günü damıtılan su miktarının artış gösterdiği daha
sonra ise düşüşe geçtiği gözlemlenmektedir.

Şekil 3. Deney Yapılan Günlere Ait Damıtılan Su Miktarları

ÖNERİLER
Sonuçlardan elde edilen bilgilere göre ileride yapılacak çalışmalar için aşağıdakiler öerilebilir;
Bu çalışmada Düzce ili iklim şartları için deneyler yapılmıştır. Bu çalışma farklı iklim şrtları için
yapılarak verim karşılaştırılabilir.
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Yapılan çalışmalarda farklı yüzey alanları ve alternatif yoğuşma örtüleri denenebilir.
Yapılacak çalışmalarda başka soğutucu akışkanlarda denenebilir.
Yapılan bu çalışma farklı aylarda yapılarak ısı pompasının sisteme etkisi incelenebilir.
KAYNAKLAR
[1] Can, M., Etemoğlu, A.B. ve Avcı, A., “Deniz suyundan tatlı su eldesinin teknik ve ekonomik
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[2] Perlin, J. and Gordes, J.N., “An historical and prospective review of solar water purification,
bringing water to the world”, ASES, Riverton, Santa Barbara, 80- 95 (2005).
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SICAK İKLİMLERDE BİNA İÇİ İKLİMLENDİRME İÇİN
GELENEKSEL BİR SİSTEM: RÜZGÂR BACALARI
Canan ALİ
Yasemen SAY ÖZER

ÖZET
Sürdürülebilir yaşamı sağlayabilmemiz için öncelikle binanın bulunduğu iklim koşullarına göre
değerlendirip, ona göre tasarımlar üretmeliyiz. Önerilen çözümler, bölgenin yapı, malzeme ve sosyal
kültürüne yabancı olmayıp, ait olduğu bölgenin kendine özgü koşullarının değerlendirilmesi sonucu
oluşturulmalıdır.
Özellikle Ortadoğu’da Yazd gibi, yerleşimi eskilere dayanan kentlerdeki konut ve su deposu gibi
binalarda termal konforu sağlamak amacıyla inşa edilen rüzgâr bacalarının günümüzde de kullanımı
sürdürülmektedir. Konutların eyvan kısmında yer alan rüzgâr bacaları, avludaki su havuzuyla birlikte
yazın gündüzleri ısısı 35–40°C’yi bulan mekâna gerekli termal konforu sağlamaktadır. Bölgedeki
güneş ışını ve egemen rüzgâr yönüne bağlı olarak tasarlanan rüzgâr bacaları, yapıdan yükselen bir
kule şeklinde biçimlenirken, alt kısımları ise yeraltında bulunan kilere kadar uzanmaktadır.
Bazı sıcak bölgelerdeki geleneksel binalarda doğal enerji kaynaklarıyla iklimlendirme amaçlı çalışan
ve temelde mimari çözüme dayalı bir sistem olan rüzgâr bacaları, bu bildirinin konusunu
oluşturmaktadır. Tanımı, konumu, çalışma ilkeleri ve tipolojileri yüksek lisans tezi kapsamında
araştırılmakta olan rüzgâr bacalarının bu sempozyumda anlatılmak istenmesinin temel amacı,
günümüzde çevre sorunu haline gelen birçok sorunun aslında geleneksel mimaride çözümünün
bulunduğu ve araştırmacıların bunları gündeme getirmelerinin gerektiğidir.
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr bacaları, Doğal havalandırma, Yazd, Sıcak iklimler, İklimlendirme.

ABSTRACT
In the order to provide sustainable life, we must evaluate the building during design phase in
accordance with the climatic conditions of the area and accordingly come up with solutions. Proposed
solutions must not be foreign with the region's structure, materials and social culture. The design must
be a result of many evaluations of the specific conditions of the region.
Specially in the ancient settlements of the Middle East, like Yazd contained buildings such as
traditional houses and water reservoirs which have been using the windcatchers over hundreds of
years to achieve the thermal comfort required, and they still continue to use.The Windcatcher is
usually an air duct located at the Eyvan area of the house and with the effect of a water pool in the
courtyard it can provide the thermal comfort during summer hot days when temperature reachs to 3540° C. The Windcatcher is designed accordingly to the prevailing wind direction and solar radiation of
the region. It rises in a form of tower over the roof, the lower part extends to the basement areas
beneath the ground level.
This paper studies the use of windcatcher as an air conditioning system utilizing natural resources as
an energy source and is basically an architectural solution in these traditional buildings. The main
objective of this paper is to introduce the windcatchers which is a zero energy cooling device
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mentioning is under investigating of master's thesis for it's definition, history, positioning, working
principles and typologies..etc. Among many problems that caused environmental problems nowadays
whose solutions can be found in the traditional architectural solutions, they are required to be studied
further and brought into present day context.
Key Words: Windcatcher, Natural cooling, Yazd, Hot climate, Air conditioning.

1. GİRİŞ
Günümüzde bina tasarımında iki temel amacın özellikle gerçekleşmesine çalışılmaktadır. Bunlardan
ilki kulanıcılara sağlıklı ve konforlu yaşam koşullarının yaratılması, diğeri ise binanın çevreye duyarlı
olmasıdır. Isısal konfor, gerekli nem oranı, havalandırma ve doğal aydınlatma koşullarının doğru
tasarlandığı mekanlar insanlara sağlıklı yaşam koşulları sunmaktadır.
Sağlıklı ve konforlu yaşam koşullarının elde edilmesinde bina içi iklimlendirmenin önemli bir yeri vardır.
Bina içi iklimlendirme, genel olarak iç mekanda olması gereken ısıtma, soğutma ve havalandırmayı
kapsamaktadır. Binada mevcut yaşam koşulları gerekli konforu sağlamadığında, ayrıca kentlerin
giderek ısı adalarına dönüştüğü günümüzde, insanlar, bunu artı enerji tüketerek yerine getirecek
teknolojik donanımlara başvurmaktadır.
Amerikan Enerji Bilgi Yönetimi’nin 2009 yılında hazırladığı enerji kullanım raporuna göre toplam
kullanılan enerjinin, % 40 işyerlerinde kullanılan bina içi iklimlendirme için olurken, konutlarda bu oran
% 70’e kadar yükselmektedir [1]. Ülkemizde ise 6 Ağustos 2010 günü için, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanının aşırı sıcakların etkisiyle klima kullanımının artışını vurgulayarak, ‘enerji kullanım rekoru’
kırıldığını söylemesi önemli bir istatistiki bilgidir [2].
Doğa eski zamanlarda sağlıklı ve konforlu yaşam koşullarını sağlayan bina tasarımı konusunda rehber
olmuşken, daha sonra birçok nedenden dolayı bu işlevini yitirmiştir. Fakat günümüzde sürdürülebilir
tasarımın gereklerinin tartışılmaya başlamasıyla yeniden doğanın tasarım rehberi olarak kullanılması
gündeme gelmektedir. Özellikle de temiz enerji kaynaklarının mimari tasarımda kullanımı üzerinde
çalışmalar yapılmaktadır. Bu bildirinin konusunu; güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarının
geleneksel mimaride kullanılmış olan rüzgar bacalarının kullanım alanları ve çalışma ilkeleri
oluşturmaktadır.

2. RÜZGAR BACALARI
Güneş ve rüzgarın birlikte kullanıldığı sürdürülebilir bir tasarım elemanıdır. İç mekanın doğal olarak
havalandırılmasını ve gerekli nem düzenlemeleriyle ısısal konforun oluşmasını sağlar. Ortadoğu’da,
Mısır, Afganistan, Irak ve İran ile Pakistan gibi ülkelerde yer alır. Fars körfezi çevresinde yer alan
Bandar Abbas, Abu Dabi ve Bahreyn ile Kahire gibi sıcak-nemli ve Kerman, Yazd, Kashan, Bam,
Meshed ve Herat gibi iç kısımlarda yer alıp sıcak-kuru iklime sahip kentlerin eski yerleşimlerindeki
binalarda bulunur. Hemen her bölgede zaman içinde kendi tipleri oluşmuş, küçük farklılıklarla yerel
biçimlerini bulmuşlardır. Özellikle İran’ın orta kısmında, sıcak-kuru iklime sahip Yazd kenti için rüzgâr
bacaları adeta bir sembol haline gelmiştir. Kentte ayakta olan toplam 713 rüzgâr bacası tespit
edilmiştir.
Rüzgar bacalarının tarihçesine baktığımızda ilk örneklerinin antik Mısır Dönemine kadar uzandığını
görürüz. İran’ın iç bölgelerinde Japon ekip tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında
rüzgar bacası bulunan bir ev MÖ 4. bin yılına tarihlendirilmiştir [3].
Mekansal olarak incelendiğinde rüzgar bacalarının bir kısmı kapalı bir alana inerken, önemli bir kısmı
eyvan dediğimiz mekanlar yardımıyla avluya açılırlar. Avluyu serinleten hava, avluya açılan odalar
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aracılığıyla mekanların da serinlemesine yardımcı olur. Yükseklikleri, açıları ve iç bölünmeleri
bulundukları bölgeye göre çeşitlilik gösterir. Bazı bacalar yeraltındaki su kanallarıyla ilintili olarak
biçimlenir.
2.1. Rüzgar Bacalarının Kullanıldığı Mekanlar
Rüzgar bacalarının bulunduğu kentlere baktığımızda, bacaların çoğunlukla konutlarda kullanıldığını
görmekteyiz. Fakat bu çalışmada da ağırlıklı olarak söz edilecek olan Yazd kentindeki mahallelerde
bulunan su depoları, başka deyişle sarnıçlarda da rüzgar bacaları bulunmaktadır. Rüzgar bacalarının
sayısı sarnıçların boyutlarına göre değişmekte, su haznesi büyüdükçe, bacaların da sayısı
artmaktadır.
Özellikle Yazd kentinde mutlaka rüzgar bacasıyla birlikte anılması gereken önemli bir mekansal
eleman da, eyvandır. Rüzgar bacaları ya eyvanın orta aksında ya da kenarlarda yer alır. Ama mutlaka
eyvanla birliktedir. Eyvan kuzey yönüne doğru konumlanmıştır. Eyvanın hemen ön tarafında bir avlu
vardır. Avluda fazla derin olmayan ama yüzeyi geniş bir havuz bulunur. Eyvanın zemin kotu avlunun
zemininden 60–70 cm kadar yüksektedir. Eyvanın altındaki mekanın tepe penceresi de avluya
açılarak, hava akımının devamlılığını sağlar. Yeraltından konuta ulaşan su kanalının oluşturduğu
bodrumdaki kuyu veya havuz çevresiyle birlikte buzdolabı-kiler mekanı da bazı rüzgar bacalarıyla
bağlantılıdır.
2.2. Rüzgar Bacalarının Çalışma İlkeleri
Rüzgar bacaları iki şekilde çalışır:
1. Yüksek ve düşük basınç bölgeleri arasındaki hava dolaşımı (Şekil 1),
2. İç ve dış mekan arasındaki sıcaklık farklılığı (Şekil 2).
Güneş ışınları nedeniyle baca duvarları ısınır, sıcak hava yükselir ve çıkışlardan dışarıya atılır. Oluşan
basınç farklılıkları binada hava dolaşımını sağlar (Şekil 2).
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Bacanın Çalışma İlkesi
Rüzgar akışının karşısında olan hava girişinde yüksek basınç oluşur, ters tarafta ise düşük basınç
oluşur. Bu prensibe göre bacanın içinde hava dolaşımı sağlanır. İç mekan: sıcak hava yükselmesiyle
rüzgar yönünde olan baca çıkışlarından dışarıya atılır.
Gündüz: Bacanın güney cephesi ısınarak içinde olan havayı dışarıya atar, kuzey açıklıklardan serin
hava iç mekana girer.

Gece: Güneşin batmasıyla hava soğur, iç mekanlardaki ısınmış hava dışarıya atılırken baca yoluyla iç
mekanda hava dolaşımı sağlanır

Şekil 2
2.3. Rüzgar Bacalarının Özellikleri ve Tipleri
Bölgedeki egemen rüzgarın yönüne bağlı olarak konumlanan rüzgar bacalarının boyutları, plan tipleri,
detayları ve görünüşlerindeki farklılıklarıyla her birinin kendine özgü tasarım olduğunu söyleyebiliriz.
Rüzgar bacalarının dış görünümleri çoğunlukla inşaatçıların deneyimi ve becerisine dayalı olarak
biçimlenmiş, her hangi bir tasarım kriteri sonucu oluşmamıştır. Plan boyutlarında yapılan çalışmaların
incelenmesinde en küçük 0,4x0,8m'den, en büyük 5x5m'ye kadar tespit edilmiştir. Genişlik ve uzunluk
arasındaki oranlar 1:1, 1:2 ve 2:5 bulunmakla birlikte, en yaygın kullanılan oran 1:2 olarak
görülmektedir.
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Rüzgar bacalarının tipleri plan geometrisi ve iç bölmelerine göre belirlenir. İç bölmeler bir bacanın 2 ila
8 şafta ayrılmasını sağlarken, her şaft belli bir yönde hava akışı (giriş/çıkışları) oluşturur. Tablo(1)
Tablo 1. Rüzgar Bacalarının Tipleri
Tipler
1

Tek Yönlü Bacalar: En basit tip olarak bilinmektedir.
Özellikle Irak evlerinde kiler olarak kullanılan yeraltı
odaların havalandırması ve serin tutulması için kullanılır.
Bazıları duvar yapısı içinde inşa edilerek çatı’dan 1,50- 2
metreye kadar yükselir. Çıkışlar hakim rüzgar karşısına
yapılarak, rüzgarın bacalar yoluyla iç odalara girmesine
yardımcı olur.

2

İki Yönlü Bacalar (I Bölme): Bu tür bacalar Yazd'ın normal
evlerinde eyvanlarla birlikte çalışmaktadır. Baca kerpiç
duvar ile iki ayrı şafta ayrılır. Hava giriş ve çıkışları rüzgar
yönünde ve karşısında yapılır.

3

Çapraz Bölmeli Bacalar (X Bölme): Kare veya dikdörtgen
bacanın köşelerinden çapraz tuğla duvarları yapılarak her
dört yöne rüzgar giriş ve çıkışları sağlanır.

4

Dört Yönlü Bacalar (H bölmeli): Yazd kentinde eyvanla
birlikte yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dikdörtgen
bacanın iç kısmı H şeklinde duvarlarla bölünerek her dört
yöne açık bacalar oluşur.

5

Altıgen ve Sekizgen Bacalar: Bu tip bacalar su
depolarının/sarnıçların havalandırmasında kullanılmışır.
Sekizgen tipli Yazd’de bugün müze olan eski bir köşkün
başodasında kullanılmaktadır.

6

Dairesel bacalar: kullanımı nadir olan bu tip kendi içinde 8
şaft'a ayrılabilir.

Plan

3. SONUÇ
Yazd kentinde en az üç bin yıllık geçmişi olan rüzgar bacaları, zor iklim koşullarının yaşanır kılınması
amacıyla inşa edilmiş mimari elemanlardır. Günümüzde de halen kullanılmaktadır. İnsanlar sıcaklığın
40º C olduğunda dahi, rüzgar bacalarının sayesinde eyvan gibi yarı açık, avlu gibi tam açık
mekanlarda 0 enerji tüketimi ile yaşamlarını sürdürebilmektedir.

Poster Bildiri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

______________________

2198 _______

Mimari tasarımda sürdürülebilir yaşamı sağlayabilmemiz için doğal koşullara dayalı çözümlerin
üretilmesi önemlidir. Önerilen çözümler, bölgenin yapı, malzeme ve sosyal kültürüne yabancı
olmamalıdır, ait olduğu bölgenin kendine özgü koşullarının değerlendirilmesi sonucu oluşturulmalıdır.
Doğal koşulların öncelikle dikkate alınarak tasarımlar yapılmalıdır.
Başka kültürlerdeki sürdürülebilir mimari çözümleri tanımak, onlarla ilgili araştırma yapmak, özellikle
akademik çevreler tarafında gündeme getirilmeli, tartışılan örnekler çoğaltılmalıdır.
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SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRMENİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN
ÖNEMİ
Kadir İSA
Hüseyin BULGURCU
Murat ADAKÖY

ÖZET
Soğutma sistemlerinin çalışma verilerinin (basınç, sıcaklık, vb.) ölçülmesi, enerji etütleri ve
sonrasındaki değerlendirmeler için oldukça önemlidir. Sistemde kullanılan soğutkan şarjının
gereğinden fazla ya da az olması da tüketilen enerji ile doğrudan ilgilidir. Bu durum, performans ve
olumsuz çevresel sonuçları nedeniyle periyodik kaçak kontrollerinin de uygulanacak bakım
programına alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu incelemede, ölçemediğimiz bir şeyi
yönetemeyeceğimiz noktasından hareketle, günümüzde bu amaçla kullanılan cihazlar ve elde edilen
sonuçların yorumlarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Soğutma, Enerji verimliliği, Ölçme, Değerlendirme, Etüt.

ABSTRACT
Measurement of operating data (pressure, temperature, etc.) of refrigeration systems is very important
for energy audits and post assessments. Overcharge or undercharge of refrigerant used in the system
is directly related to the energy consumed. In this case, because of performance and negative
environmental consequences, maintenance program should cover periodic leak checks. In this review,
from the starting point of “we can’t manage what we can’t measure”, the devices used today for this
purpose and interpretation of the results are given.
Key Words: Refrigeration, Energy efficiency, Measurement, Assessment.

1. GİRİŞ
Soğutma-iklimlendirme sistemlerinde sistem performansının sürekli izlenmesi gereklidir. Bu izleme için
basınç sıcaklık, akım, güç katsayısı gibi değişik parametrelerin sürekli ölçülmesi gereklidir. Bu
ölçümlere dayanılarak hata analizi, arıza denetimleri, bakım gereklilikleri tespit edilebilmektedir. Arıza
teşhisi ve enerji etütleri, sıcaklık, basınç, gerilim ve akım değerlerinin ölçülmesi ve yorumlanmasına
dayanır. Tüm bu ölçümlerin aynı cihazla yapılabilmesi verilerin eş zamanlı olarak analiz edilebilmesi
adına önemlidir.
Aşırı kızdırma (superheat) ve aşırı soğuma (subcooling) değerlerinin ölçülmesi, değişik noktalardan
sıcaklık, akım ve basınç ölçümlerinin yapılması, sistemin çalışma durumu hakkında bize değerli bilgiler
verir. Böylece, doğru ve hızlı müdahalelerde bulunmamız konusunda avantaj elde ederiz.
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Temel bir kontrol sisteminin en önemli parçası olan hissetme/ölçme elemanları, soğutma sistemlerinin
otomatik kontrolünde çok önemli bir görev yüklenirler. Soğutma kontrol sisteminde bu kritik
sorumluluğu taşıyan ölçüm elemanlarının performansları aşağıda bahsedilen başlıca tanımlarla ifade
edilir:
Hata, ölçülen büyüklük değeri ile referans büyüklük değeri arasındaki farktır.
Doğruluk, ölçülen büyüklük değeri ile ölçülenin gerçek büyüklük değeri arasındaki uyuşmanın
yakınlığıdır.
Kesinlik, belirli koşullar altında aynı veya benzer nesneler üzerinde tekrarlanan ölçümler ile elde edilen
göstergeler veya ölçülen büyüklük değerleri arasındaki uyuşmanın yakınlığıdır. Bu yüzden bir ölçümün
kesinliği; doğruluğundan çok tekrarlanabilirliliği ile ilişkilidir.
Hassasiyet, ölçüm elemanının ölçek faktörünü belirleyen özelliğidir. İstenilen değerde çıkış sinyali
üretebilmek için gereken minimum giriş sinyali büyüklüğü olarak da ifade edilebilir.
Belirsizlik ise, elde edilen bilgiye dayanılarak ölçülene atfedilen büyüklük değerlerinin dağılımını
niteleyen, negatif olmayan sayısal parametredir [1].

2. SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE SICAKLIK-BASINÇ-DEBİ ÖLÇÜMLERİ
Soğutma çevrimi altı temel işlemden oluşur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kızgın buharın kompresörde sıkıştırılması
Yoğuşma
Aşırı soğuma (Subcooling)
Genleşme
Buharlaşma
Aşırı kızdırma (Superheat)

Bu işlemlerden aşırı kızdırma ve aşırı soğuma değerleri, bir soğutma sisteminin kendinden bekleneni
yerine getirip getirmediğinin en önemli göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Arıza teşhisi ve enerji
etütleri esnasında uygun bir şekilde ölçülmemeleri, yanlış değerlendirmelere neden olabilmektedir.
Yalnızca sıcaklık ve basınç ölçümü soğutma sistem performansını belirlemede yeterli olmadığından
soğutucu akışkanın kütlesel debisinin de ölçülmesi gereklidir.
Ölçülmesi gereken basınçlar emme ve basma hatları, pompalı yağlamalı kompresörlerde yağ basıncı,
evaporatördeki karlanmayı ve kondenserlerdeki kirlenmeyi belirlemek için statik basınç farkları
ölçülmelidir.
Sıcaklık ölçümleri ise soğutma çevriminin emme, basma, sıvı ve genleşme hatlarından yapılmalı,
ancak hissediciler soğutucu akışkana T bağlantılarla temas ettirilmiş olmalı aksi halde 4–6 C’lik ölçüm
hataları oluşacaktır. Yine vidalı ve santrifüj kompresörlerde yağlama yağı sıcaklığının izlenmesi çok
önemlidir. Bunun dışında hava soğutmalı kondenserlerde ve evaporatörlerde hava giriş-çıkış
sıcaklarının ölçülmesi sistem performansı yönünden önemlidir. Hava soğutmalı kondenserler genelde
14 K’lik sıcaklık farkına göre çalıştıklarından yoğunlaşma sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki fark
tasarımın uygunluğu ve soğutucu akışkan miktarının uygunluğu yönünden bize bilgi verir. Yine soğuk
odalardaki hava soğutucu (unit) evaporatörlerde ortam sıcaklığı ile buharlaşma sıcaklığı arasındaki
sıcaklık fark 5–7 K arasında tasarlanır. Sıcaklık farkı bu değerlerden daha büyük ise evaporatörün
küçük seçildiği veya soğutucu akışkanın yetersiz olduğu belirlenmiş olur. Yine su soğutmalı veya
su/salamura soğutan sistemlerde su/salamura giriş-çıkış sıcaklıklarının ölçülmesi performans ve
emniyetli çalışma yönünden önemlidir.
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Daha önce bahsettiğimiz gibi soğutma sistemlerinde debi ölçümleri sayesinde evaporatör, kondenser,
kompresör kapasitelerini hassas olarak ölçebiliriz. Ayrıca su ve hava debisi yardımıyla yine sistem
elemanlarının ısıl kapasitelerini yaklaşık olarak belirlemek mümkündür.

Şekil 1. Soğutma Çevrimi Ve Aşırı Kızdırma ve Aşırı Soğuma Değerlerinin Ölçülmesi [2].
2.1. Aşırı Kızdırma
Emiş hattı kızgınlık değerini bulmak için emiş basıncını ve iki sıcaklığı bilmemiz gerekir. Bunlar,
ölçülen basınca karşılık gelen buharlaştırıcıdaki (evaporatör) buharlaşma sıcaklığı ile buharlaştırıcı
çıkışındaki soğutkanın sıcaklıklarıdır.
Buharlaşma sıcaklığı, ilgili soğutkana ait basınç-sıcaklık tablosundan elde edilebilir. Eski CFC ve
HCFC cinsi soğutkanlarla R-134a gibi ozon dostu yeni soğutkanların buharlaşma sıcaklıkları, söz
konusu basınçlarda buharlaşma (doyma) süreci boyunca sabit kalır. Bununla beraber, yeni nesil
soğutkan karışımlarının sıcaklıkları buharlaşma fazı boyunca değişkenlik gösterirler. Bu değişkenlik
5°C ve üstüne çıkabilir ve sıcaklık kayması (glide) diye adlandırılır. O nedenle, bu tür soğutkanlarda
doyma sıcaklığı yerine çiğ nokta (dew point – DP) sıcaklığı kullanılır. Bu sıcaklık değeri,
buharlaştırıcıda son sıvı soğutkanın buharlaştığı sıcaklığı ifade etmektedir. Çiğ nokta sıcaklığının
üzerindeki bir sıcaklık artışı aşırı kızgınlık (superheat) olarak adlandırılır.
Aşırı kızdırma değeri 5–7 K civarında olabilirken, değer 4 ile 12 K arasında dalgalanabilir.
Aşırı kızgınlık değerini ölçerken, sistemin rejime girmesine müsaade edecek kadar beklemek gerekir.
Aynı zamanda buharlaştırıcı üzerinde normal bir hava debisinin sağlandığından da emin olunmalıdır.
Sıcaklık ölçüm ucu buharlaştırıcı çıkışına tutturulur. Eğer emiş hattının uzunluğu 4 metreden az ise,
boru sıcaklığı kompresör girişinden ölçülebilir. Boruların üzerindeki oksit tabakasının temizlenmesi
ölçüm hassasiyetini arttıracaktır.
2.1.1. Basınç Ölçümü
Basınç ölçümü manifoldlarla yapılmaktadır. Piyasada dijital ve analog olarak iki farklı çeşitte manifold
bulunabilir. Analog manifold kullanılırken sistemdeki soğutkana ait değerleri içeren manifold
kullanılmalıdır. Dijital manifold kullanılıyorsa, ölçümden önce ilgili akışkan tipi ekrandan seçilmelidir.
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Manifoldlar kullanarak seçilen akışkanın ölçülen basınçtaki doyma sıcaklıklarına ulaşılabilir. Doyma
sıcaklığı akışkanın söz konusu basınç altındaki buharlaşma / yoğuşma noktasını ifade eder.

Şekil 2. Analog Manifold

Şekil 3. Dijital Manifold

2.1.2. Boru Yüzeyinden Sıcaklık Ölçümü
Soğutma sistemlerinde boru yüzeyinden sıcaklık ölçümü yapmak önemlidir. Böylece boru içinden
geçen soğutkanın sıcaklık değerini görebilmekteyiz. Bu ölçüm, temaslı veya temassız (kızılötesiinfrared) termometrelerle yapılabilmektedir. Yüzey tipi temaslı termometrelerin ölçüm doğruluğu
temassızlarla karşılaştırıldığında daha yüksektir. Temaslı ölçüm yaparken borunun şeklini alan esnek
bantlı yüzey termometrelerinden veya boruya kenetlenebilen tarzda sensörler kullanmak ölçüm
doğruluğunu arttırmaktadır.
Temassız termometreler ise çok hızlı ölçüm yapabilmektedirler. Bu cihazlarda kullanma kılavuzlarında
belirtilen optik orana dikkat ederek, cihazı borunun sıcaklığını ölçecek mesafeye getirip ölçüm
yapılmalıdır. Ayrıca, temassız termometrelerle parlak yüzeylerden ölçüm alınmamalı ve mümkünse
parlak yüzeyler mat hale getirilmelidir. Ancak basma ve genleşme hatlarında boru dışından yapılan
ölçümlerde 4–6 C fark olduğu unutulmamalıdır.

Şekil 4. Boru Yüzeyinden Sıcaklık Ölçümü.
2.2. Aşırı Soğuma ve Ölçümü
Sıvı hattı aşırı soğuma değerini bulmak için yoğunlaşma basıncı ve iki sıcaklığı bulmak gerekir.
Bunlar, söz konusu basınçtaki yoğunlaşma sıcaklığı ve yoğuşturucu çıkışındaki sıvı hattı
sıcaklıklarıdır. Yoğuşturucu çıkışındaki borunun yüzey sıcaklığını ölçerek işe başlarız. Yoğunlaşma
sıcaklığı ilgili soğutkana ait basınç-sıcaklık tablosundan elde edilebilir. Yüksek kayma sıcaklığına
sahip yeni soğutkan karışımları (örneğin, R-407C) için kabarcık noktası (bubble point-BP) esas
alınmalıdır.
Ölçüm yapmak için sistemin rejime girmesine müsaade edilmeli ve yoğuşturucu üzerinde yeterli hava
debisi sağlandığından emin olunmalıdır. Sıvı hattı sıcaklığını ölçtükten sonra, sıvı hattı servis valfinden
veya bu tür valfin olmadığı durumlarda kompresör basma hattındaki basıncı ölçmek ve basınç-sıcaklık
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tablosu kullanarak eşdeğer sıcaklığı bulmak gerekir. Her iki sıcaklık arasındaki fark aşırı soğuma (sub
cooling) değerini verecektir.
Aşırı soğutma / aşırı kızdırma değerlerinin ölçümleri için artık yoğunluklu olarak sıcaklık da ölçebilen
manifoldlar kullanılmaktadır. Basınç ve boru yüzeyinden sıcaklık ölçümünün aynı anda yapılabiliyor
olması, eş zamanlı olarak aşırı kızdırma ve aşırı soğuma değerlerinin de görüntülenebiliyor olmasını
sağlar. Bu da daha doğru bir ölçüm yapılmasına olanak sağlamaktadır [3].
2.3. Soğutucu Akışkan ve Su debisinin Ölçülmesi
Soğutucu akışkan ve su debimetreleri genelde şamandıralı (rotametre tipi)(Şekil 5), vorteks tipi (Şekil
6) ve pervaneli olarak (türbin tipi) yapılabilir. Bu debi ölçümleri genelde sıvı hattı üzerinden yapılır.
Türbin tipi debimetreler akışı bir sayısal bir gösterge veya ibreli gösterge (Şekil 8) ile gösterirler.
Sayısal göstergelerin akışkan cinsine göre kalibre edilmiş olması gerekir. Şamandıralı soğutucu
akışkan debimetrelerinde hata payı +/- %10 civarındadır. Ayrıca bu tip debimetrelerin zeotrop
karışımlarda kullanılması, sıvı hatlarında sürekli kabarcıklaşma olması nedeniyle uygun değildir.

Şekil 5. Şamandıralı Debimetre [4]

Şekil 7. Türbin Tipi Debimetre [6]

Şekil 6. Vorteks Tipi Debimetre [5]

Şekil 8. İbreli Metal Gövdeli Debimetre [7]

2.4. Hava Hızının Ölçülmesi
Hava hızı ölçerler genelde pervaneli (Şekil 9), sıcak telli (Şekil 10) ve pitot tüpü (Şekil 11) prensibi ile
çalışırlar. Özellikle hava soğutmalı cihazlarda soğutucu akışkan taraflı akış ölçümü yapılamıyorsa
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kapasite ölçümleri için kondenser/evaporatör yüzeyinden hava hızları ölçülebilir. Ancak bu ölçümlerde
yüzeyde gridler oluşturularak ortalama hızın bulunması gerekmektedir.

Şekil 9. Pervaneli Hızölçer (Anemometre) [2]

Şekil 10. Sıcak Telli Hızölçer (Anemometre) [2]

Şekil 11. Pitot Tüpü [8]
2.5. Elektriksel Verilerin Ölçülmesi
Arıza teşhisinde ve enerji verimliliğinin izlenmesinde akım, gerilim, frekans, güç katsayısı (cosinüs-)
ölçümleri çok önemlidir. Bu ölçümlerden hareketle herhangi bir kompresörün sargı hasarları, mekanik
hasarlar ve verim (STK, ITK, EER, SEER, vb) değerleri ölçülebilir. Bu ölçümler zamana bağlı
yapıldığında akım-zaman trendleri oluşturularak anormal değişimler arıza oluşmadan önce müdahale
edilmesine olanak tanır. Yine bu ölçümlerle enerji kalitesi belirlenmiş olur.
Bu ölçüm cihazlarına örnek olarak avometreler, multimetreler (Şekil 12), şebeke ve güç analizörleri
(Şekil 13) verilebilir.
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Şekil 13. Güç Analizörü [10]

3. ELDE EDİLEN DEĞERLERİN YORUMLANMASI
Aşırı kızgınlık ve aşırı soğuma ölçümlerinden elde edilen değerler, soğutkan miktarının uygun olup
olmadığından genleşme valfinin çalışma durumunu belirlemeye kadar geniş bir yelpazede soğutma
sisteminin işletim şartları hakkında bize bilgi verir. Aynı zamanda bu ölçümler, yoğuşturucu,
buharlaştırıcı ve kompresörün etkenliğini belirlemede de bize önemli ipuçları verir.
Ölçülen değerleri yorumlamadan önce, sistemin performansını etkileyen dış koşulları da kontrol
etmekte yarar vardır. Serpantin üzerinde yeterli hava debisinin olup olmadığından, kompresör
motorunun hat gerilimine ve diğer elektriksel yükleri kontrol edip geçerlememiz gerekmektedir.
3.1. Aşırı Kızdırma ve Etkileri
Emiş hattındaki soğutkanın kızgınlık değeri etütler için iyi bir başlangıç yeridir. Düşük kızgınlık, sıvı
fazındaki soğutkanın kompresöre ulaştığının göstergelerinden biridir. Bu durumda, kompresör valfleri
ve mekanik elemanlar hasar görebilmektedir. Sıvı soğutkan kompresör karterindeki yağ ile temas
ettiğinde ise, yağlama etkisi azalacağından dolayı mekanik hasarlar kaçınılmaz olacaktır. Aynı
zamanda kızgınlık miktarı; tıkalı filtre/kurutucu, aşırı veya az soğutkan, arızalı genleşme valfi, arızalı
fan motoru ve ters fan dönüş yönü gibi enerji verimliliğini dolaysız etkileyecek birçok probleme işaret
edebilmektedir.
Diğer taraftan, kızgınlığın anormal olarak yükselmesi ise, soğutkan miktarının olması gerekenden az
olduğuna işaret edebileceği gibi, anormal buharlaştırıcı ısı yükü ve sistemde nem bulunabileceğini de
belirtir.
3.2. Aşırı Soğuma ve Etkileri
Aşırı soğuma miktarının az olması, yoğuşturucunun yeteri kadar ısıyı ortama veremediğinin
göstergesidir. Bunun sebepleri arasında, yoğuşturucu üzerinde yetersiz hava debisi, genleşme valfinin
yanlış ayarı nedeniyle yoğuşturucuya fazla soğutkan gelmesi veya soğutkan miktarının yetersiz
olmasıdır. Çoğu zaman problem, yoğuşturucu yüzeyinin temizlenmesi ile çözülecek kadar basit
olabilir.
Anormal aşırı soğuma değeri ise, soğutkanın olması gerekenden daha fazla ısı kaybettiğinin
göstergesidir. Bu ise, sistemde fazla soğutkanın olduğu, genleşme valfinde tıkanıklık olabileceği, kısık
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ayarlandığı veya düşük dış hava sıcaklıkları ile çalışan sistemlerde yoğuşturucu çıkış basıncını kontrol
eden elemanın arızası şeklinde yorumlanabilir [3].
3.3. Soğutkan Kaçak Testi
Soğutma sistemindeki soğutkan miktarının normalden az veya fazla olması verimliliği dolaysız
etkilemektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği’nde 2006 yılında yürürlüğe giren F-Gas yönetmeliğiyle,
içerdikleri soğutkan miktarına bağlı olarak sistemlerin periyodik aralıklarla kaçak testine tabi tutulmaları
zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde de benzer yönetmelik çalışmaları yapılmaktadır. Tüm bağlantı
noktalarının titizlikle incelenmesi oldukça önemlidir. Tüm bu kontrol işlemlerini yerine getirirken
soğutucu akışkanın havadan daha ağır olduğunu unutmamakta yarar vardır.

Şekil 14. Elektronik Kaçak Detektörü.
Bu tür cihazlarda kaçak tespit edildikten sonra, cihazın mevcut ortamdaki soğutkan kaçağında alarm
vermeyecek duruma getirilebilmesi önemlidir. Böylece, soğutkan kaçağının daha yoğun olduğu kaçak
noktasında alarm vermeye devam edebilecektir. Bu sayede kaçak noktasal olarak tespit
edilebilecektir.

4. SONUÇ
Ülkemizde mevcut soğutma sistemlerinin önemli bir kısmı gereğinden az ya da fazla soğutkanla
çalışmaktadır. Bu durum, sistemlerin enerji sarfiyatını arttırmakta ve mekanik arızaları
tetikleyebilmektedir. Çalışma verilerinin doğru yöntem ve aletlerle ölçülmesi ve değerlendirilmesi bu
açıdan giderek önem kazanmaktadır. Gerek yerel gerekse de uluslararası yönetmelikler, günümüzde
ve yakın gelecekte bunu daha da önemli kılacak gibi görünmektedir.
Özellikle enerji verimliliğinin ve çevresel tehditlerin önem kazandığı günümüz dünyasında soğutma
sistem parametrelerinin bina yönetim sistemleri ve akıllı kontroller ile birlikte çalışabilmesi yönünden
sürekli ölçülmesi ve izlenmesi zorunluluk haline gelmiştir.
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