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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 olarak 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 ve kamuoyu bilgilendirilmiştir. Böylece Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
bir yandan yeni bilgi ve teknolojilerin paylaşıldığı etkili bir platform olarak görevini yerine getirirken, 
diğer yandan meslek alanlarımızı ve halkımızı yakından ilgilendiren pek çok konuyu ülke 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, disiplinler arası 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 onbirincisi, teskon 2013 adıyla, 
17-20 Nisan 2013 tarihleri arasında yine İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Teskon 2013 kapsamında 
sunum, tartışma ve eğitim platformları değişik başlıklar altında toplanmış bulunmaktadır. Bu 
platformlar: Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları, Sempozyumlar, Seminerler, Kurslar, 
Çalıştaylar ve Panel olarak adlandırılmıştır. 
 
Önceki yıllarda olduğu gibi, 11. 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, Danışmanlar Kurulu Üyeleriyle, Yürütme 
Kurulu ve Sekretaryasıyla 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 yayımlanması ile birlikte 
Kongremize katılamayan pek çok tesisat mühendisinin bu birikimlerden yararlanması mümkün 
olacaktır. 
 
Kongremizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, Düzenleme Kurulu üyelerine, Danışmanlar Kurulu 
Üyelerine, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara, bildiri sunan yazarlarımıza, seminer, sempozyum ve 
kurs düzenleyicilerimize, panellerimize ve çalıştaylara katılan yönetici ve uzmanlara Kongremiz 
bünyesinde gerçekleştirilen Tesisat Fuarı’na katılarak önemli destek sağlayan değerli firmalara, 
Kongremizin tüm delegelerine, Yürütme Kuruluna, Kongre Sekretaryasına, İzmir Şubemiz Yönetim 
Kurulu ve çalışanlarına, teşekkür ediyoruz. 
 
Saygılarımızla. 
 
TMMOB 
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 onbirincisini 17–20 Nisan 2013 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 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en 
yaygın katılımlı ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.  

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl “Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi” ana 
teması ile gerçekleşecektir. Teskon 2013 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 165 adet 
bildiri paralel oturumlarda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Sunulan bu bildirilerin 139 adedi 
teskon 2013 kapsamında gerçekleştirilecek “Binalarda Enerji Performansı", "Bina Fiziği"; "İç Hava 
Kalitesi"; "Soğutma Teknolojileri"; "Termodinamik ve Tesisat"; "Isıl Konfor"; "Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri ve Isı Pompaları Yüksek Performanslı Binalar” sempozyumlarının ve "Yangın Tesisatı 
Sistemlerinde Yeni Gelişmeler (Metro ve Tünellerde Söndürme ve Duman Kontrol Sistemleri)"; 
"Yalıtım" seminerlerinin bildirileri olarak Kongre Bildiriler Kitabında yer almaktadır. Ayrıca 23 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 USB içeriğine alınarak toplam 1049 bildiriye yer verilmiştir. 

Kongremizin bir diğer amacı da kurslar aracılığı ile delegelerimizin doğru bilgilerle donanımına yönelik 
olarak sürekli eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda; "İklimlendirmenin Temel Prensipleri, İç Hava 
Kalitesi Standartları"; "Su Şartlandırma"; "Mutfak Havalandırması"; "Isı Kaybı/Kazancı Hesabında 
Ekserji Bazlı Yeni Yaklaşımlar: Yarının Binalarının Ekserjetik ve Eksergoekonomik Bakımdan 
Optimum Tasarımı"; "Binalarda ve Sanayide Enerji Verimliliği"; "Medikal Gaz Tesisatı"; "Sistem 
Seçimi"; "HAP (Hourly Analysis Program)"; "Akustik Tasarım"; "Hastane Hijyenik Alanlar Proje 
Hazırlama Esasları"; "Temel ve Uygulamalı Psikrometri"; "Soğutma Sistemleri", "Hesapları ve 
Modellemesi"; "VAV Sistemlerinin Seçimi ve Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu; Şantiye 
Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri"; "Soğuk Depo İşletmesi"; "Soğutma-Klima 
Sistemlerinde Bakım ve Arıza Bulma Teknikleri" kursları düzenlenmiştir. 

Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunların ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları oluşturma 
amacına yönelik olarak da bu yıl Kongremiz kapsamında "Yarının Binaları: Kentsel Dönüşümde Enerji, 
Konfor, Çevre ve Ekonomi" başlıklı panelle tartışma ortamı yaratılmıştır. 

Kongre kapsamında düzenlenecek çalıştaylarda ele alınan konular, uzmanlar tarafından etraflıca 
tartışılacaktır. Teskon 2013'te "Kurutma Sistemleri"; "Proje Tasarım Süreci"; "Yenilenebilir Enerji ve 
Yerli Sanayi - Güneş Enerjisi"; Çok Disiplinli Tasarımcı Teknik Müşavirlik Firmalarının Oluşumu" 
konularında Çalıştay 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 Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gediz 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 katkıda bulunan sektörel yayın kuruluşlarına, teşekkürlerimizi 
sunarız. 

KONGRE DÜZENLEME-YÜRÜTME KURULU  
17 Nisan 2013 
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BÜYÜK HACİMLERİN HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ 
 
 

Seyfullah HALU 
 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Havaalanı terminalleri, konser ve tiyatro salonları gibi büyük ve yüksek tavanlı hacimlerin (atrium, 
concorse) mekanik havalandırma sistemlerinde nem, hava temizliğinin ve düşük ses düzeyinin 
yanısıra, sıcaklık ve hava hızlarının iç hava kalitesine önemi yadsınamaz. 

 
Bu bildiride hava dağıtım sistemlerinde kullanılan bazı ana kavramlara kısaca değinildikten sonra, 
büyük hacimlerde uygulanan başlıca hava dağıtım sistemleri olan; karışım (mixing), yer değiştirmeli 
(displacement) ve bunların karması olan sistemler, ayrıntılı olarak incelenecek, adı geçen sistemlerin 
birbirlerine göre göreceli üstünlük ve sakıncaları belirtilecek, bu sistemlerin tasarım ve uygulamaları 
çeşitli örneklerle anlatılacaktır. 

 
Ayrıca bu tür hava dağıtım cihazları, yaşanan yerlerde konuşlandırıldığından ve söz konusu cihazların 
dış görünüşlerinin de önemi olduğundan, havalandırma tasarım mühendislerinin, mimar ve iç 
mimarlarla ortak çalışma yapması gerekliliği de vurgulanacaktır.   

 
Anahtar Kelimeler: menfez, yayıcı, karışım, yer değiştirmeli, son hız, girdapsal, hava değişimi, 
yaşanan bölge, hava debisi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Along with cleanness and humidity, effect of temperature and air velocity of the air upon indoor air 
quality can not be ignored, in the mechanical ventilating systems of large and high ceilinged buildings, 
like air terminals, concert halls and theaters. 
 
After briefly reminded of some main terms, main air distribution systems ( mixing, displacement, mix-
match ) in large buildings shall be examined, in detail, in this paper. Their relative advantages and 
disadvantages shall be indicated, as well as, designs and applications of these systems, shall be 
indicated, with various examples. 
 
Besides, as these systems are located inside of the building and, their appereances of the devices are 
of importance, it shall be emphasied that, HVAC engineers ough to cooperate with architects and 
internal designers. 
 
Key Words: outlet, diffuser, displacement, mixing, terminal velocity, swirl,  air change, occupied zone, 
air flow 
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GİRİŞ 
 
Bu sunumda kullanılan bazı kavramlara değinelim. Menfez (outlet) nedir? Yayıcı (diffuser) nedir? Biz 
menfez deyince genellikle, hava değişim sayısı 8’in altında olduğu uygulamalarda kullanılan ızgaralar, 
kare ve yuvarlak cihazlar akla gelir.  Daha yüksek hava değişim uygulamalarında yüksek 
endüksiyonlu, girdapsal (swirl) yayıcılar, (sabit ve ayarlanabilir) ve yer değiştirmeli (displacement) 
yayıcılar ile çok ağızlı (multi-outlet) yayıcılar kullanılabilir. 
 
Tablo 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava değişim sayısının 8’den düşük olduğu uygulamalarda ızgaralar veya kare/yuvarlak menfezler 
(yayıcılar) kullanılır. 8-14 arası sabit girdapsal (swirl, helisoidal), 14-20 arası, sabit ve yer değiştirme 
(displacement) elemanlı girdapsal yayıcılar, 20-25 arası değişken (variable) girdapsal yayıcılar, 25-60 
arası çok çıkışlı (multi-outlet) girdapsal yayıcılar, 60-80 arası çok çıkışlı ve yer değiştirme elemanlı 
yayıcılar kullanılır. 
 
Karışım (mixing) hava dağıtım sistemleri: Karışım hava dağıtım sistemlerinde birincil (primer) hava, 
dağıtıcıdan 3 ila 15 m/s gibi çok büyük bir hız ve gürültüyle, dağıtıcı ağzından fırlatılır. Birincil hava 
hızla, ortam havasıyla karışarak, kullanılan bölgede (occupied zone) istenen hava sıcaklığı son hız 
(terminal velocity)ve ses düzeyine ulaşır. 

 
Kullanılan bölge (occupied zone) oturan insanların bulunduğu yerlerde yerden 1.20 m. yüksekliğinde, 
ayakta olan insanların bulunduğu yerlerde, yerden 1.80 m yüksekteki hava katmanıdır. Son hız 
(terminal velocity) ise, karışım hava sistemlerinde 0.15-0.25 m/s dir. Karışım hava sistemlerinde, 
sıcaklık farkları (dağıtıcıdan çıkış sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark) soğutmada 14 K, 
ısıtmada 20 K olabilir. Bu sistemde kullanılan hava dağıtıcılarına örnek olarak girdapsal (swirl) 
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dağıtıcılar, yarık (slot lineer) dağıtıcılar ve lüle (nozzle) dağıtıcılar gösterilebilir. Hava değişim sayısının 
göreceli olarak düşük olduğu (15 ve altı) durumlarda, karışım tipi hava dağıtıcıları kullanılır. 
 

 
 

Şekil 1. 
 
Yer Değiştirmeli (Displacement) Hava dağıtım sistemleri: 

 
Bu sistemler soğutma uygulamalarına daha uygundur. Hava, dağıtıcıdaki delikli bir yüzeyden 0,1-0,2 
m/s gibi çok düşük bir hızla ortama yayılır. Bu durumlarda kullanılan bölge, dağıtıcıdan yatay olarak 
belli bir uzaklıkta ve yerden 1.2-1.3 m yükseklikte bir bölge olarak tanımlanmaktadır. Yatay uzaklık 
kritik bölge olarak tanımlanır. Kritik bölge, dağıtıcının yüksekliği, üfleme hızı, üfleme sıcaklığı ve ortam 
sıcaklığına göre değişir. Kullanılan bölgede son hız 0.1m/s olmalıdır. Yer değiştirmeli hava dağıtım 
sisteminin ısıtma uygulaması istenirse, dağıtıcıya lüleler (nozzle) eklenir. Yer değiştirmeli hava dağıtım 
sistemlerinde soğutma uygulamalarında üfleme sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark en fazla 6 
K’ye kadar çıkarılabilir. Bu dağıtıcılara örnek olarak, duvar ve döşeme tip dağıtıcılar verilebilir. 
Isıtmada bu sistem daha çok, ilk ısıtma (warm up) uygulamalar için uygundur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. 
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Isınan ve kirlenen hava yukarı doğru yükselir ve bu hava bir açıklıktan dışarı atılır.  Yükselen havaya 
ortam havası da katıldığından hava hacmi giderek artar. Ortamda iki katman oluşur. Alt bölge 
(besleme havası) yer değiştirmeli havalandırma bölgesi, üst bölge ise türbülanslı karışım bölgesidir. 
Karıştırmalı (mixing) havalandırma sistemlerinden farklı olarak, yer değiştirmeli havalandırma 
sistemlerinde, kullanılan bölgede, havanın karışmasının az olması istenir. Diğer bir deyişle, kullanılan 
bölgedeki sıcaklık, hız gibi koşullar, besleme havası koşullarına yakındır. Bu tür hava dağıtım 
sistemleri geçmişte, endüstride, kirlenmiş havayı dışarı atmada yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı.  
Günümüzde konfor iklimlendirmesinde de giderek yaygınlaşmaktadır.  Ancak üfleme ve ortam sıcaklık 
farkının düşük olması ve düşey sıcaklık farkları nedeniyle oluşan hava akımlarından zaman zaman 
yakınmalar olabilmektedir. Bu uygulamalarda en büyük hava taşınma (convection) yükünün 25 w/m2 
yi aşmaması önerilmektedir. Bu durumlarda düşey sıcaklık gradyanı 3 K’yı geçmez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Şekil 3 
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Biraz da türbülansdan söz edelim. “Türbülans yoğunluğu, standart sapmanın, ortalama hava hızına 
oranı olarak tanımlanmaktadır. Halk arasında “cereyan”, hava yolculuğunda, hava boşluğu denen şey 
aslında türbülanstır. Türbülans arttıkça, konfor düzeyi düşer. Bu da iç hava kalitesinin düşmesi 
demektir. Karıştırmalı hava sistemlerinde türbülans yoğunluğu % 15-40, yer değiştirmeli hava 
sistemlerinde ise % 5-10 dolaylarındadır. 

 
Karıştırmalı hava dağıtım sistemleri ile yer değiştirmeli hava dağıtım sistemlerinin bir karşılaştırmasını 
yapalım: 

 
Değer (Parametre) Karıştırmalı Yer değiştirmeli 
Oda hava hızı (normal) 
Sıcaklık gradyanı(normal) 
(özel) 
Türbülans 

0.15-0.18 m/s 
1 k/m den küçük 
0.2 m/m den küçük 
0.20-30 

0.15-% 18 m/s 
2 k/m den küçük 
0.3 k/m den küçük 
% 5-10 

Sıcaklık farkı (üfleme-oda) N 
 
 
 

Soğutma 10 k’den küçük 
Isıtma 10 k’den küçük  
Soğutma 20 k’den küçük  
Isıtma 14 k’den küçük  

Soğ.10k’den küçük 
Isıtma 10 k’den küçük 
Soğ. 12 k’den küçük 
Isıtma 12 k’den küçük 

 
Özel tasarlanmış karışım tipi dağıtıcılara örnek, değişken yönlü hava dağıtıcılarıdır.  Değişken yönlü 
hava difüzörlerinin hava sıcaklık ve hızlarının değişimini inceleyelim. 

 
Son zamanlarda havalandırma tasarım mühendisleri 3 m den yüksek ve yüksek ısı yükü olan 
hacimlerin havalandırılmasında, değişken yönlü, girdapsal hava yayıcılarını giderek daha fazla 
kullanmaktadır. Birçok uygulamalarda kullanılan bölgeye (occupied zone) hava üflenmesi mahallin 
geometrisi nedeniyle, bazı kasıtlamalara uğramaktadır. Yatay hava atış mesafesi sınırlı olabilmekte 
veya döşemede hava kirlenmesi nedeniyle, döşemeden üfleme uygun olmamaktadır. Bu durumlara 
çözüm bulmak amacıyla, hava dağıtıcı cihazları üreten firmalar, değişken üfleme yönlü (variable air 
pattern) hava dağıtıcı cihazları geliştirmişlerdir. 
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Sekil 4 
 
Sabit yönlü bir dağıtıcı ile yükseklerden hava dağıtmak, hem ısıtma hem de soğutma 
uygulamalarında, kullanılan bölgede (occupied zone) istenen konfor koşullarının sağlanmasında, bazı 
sorunlara neden olabilmektedir. Hava üfleme yönü, soğutma uygulamasına uygun bir şekilde 
seçilmişse, ısıtmada, hava, kullanılan bölgeye, yani alt katmalara ulaşmada, zorlanabilir. Isınma 
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sorunu olur. Tersine, dağıtıcının hava üfleme yönü, ısıtmaya uygun olacak şekilde seçilmişse, 
soğutma istendiğinde, istenmeyen hava hareketlerine (türbülans) neden olur. 

 
Sabit yönlü hava dağıtıcılarla, 3 metreden daha yüksekten hava dağıtma uygulamalarında, 5 
dereceden daha fazla sıcaklık farkı olmamalıdır. (Üfleme sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark). 
Aksi halde, soğutma uygulamasında, alt düzeylerde soğuk hava katmanları oluşur. 

 
Başlıca 5 değişken yönlü hava dağıtıcı ürünün ana kriterleri aşağıdaki gibidir. 

 
• Konuçlandırma yüksekliği     : 3-12 m 
• Hava debisi (dağıtıcı kapasitesine göre ) : 300-1000 m3/h 
• Soğutma yükü     : 80-100w/m2 
• Isıtma yükü      : 80-120 w/m2 

 
Bu ürünlerin aşağıdaki bireysel özelliklerini inceleyelim: 
 

• Hava yönünü değiştirme yöntemi 
• Isıtmada düşü (düşey atış uzaklığı) 
• Soğutmada minimum debi 
• Ses düzeyi 
• Basınç kaybı 

 
Dağıtıcılar A,B,C,D ve E olarak adlandırılmıştır. Her tür, hava üfleme yönünü değiştirme yöntemi 
bakımından çeşitlilik içermektedir. 
 
Tablo 2. 
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Çeşitli Değişken Yönlü dağıtıcıların incelenmesi Aerodinamik testler, araştırma laboratuarlarında ve 
ses düzeyleri geçerli norm ve standartlara göre yapılmaktadır. Tablo 2'de çeşitli dağıtıcıların özellikleri 
görülmektedir. 
 
Tip A  
 
Bu türde hava akış karakteristiği, girdapsal kanatların (swirl blades) açılarının değiştirilmesiyle 
gerçekleşir. Bu işlem bir elektrikli, havalı (pnömatik) servomotor veya bir piston elemanıyla yapılır. 
Uyarı, üfleme havası sıcaklığından alınır. Soğutma çevriminde, kanatlar düşeyden 25 derece olacak 
şekilde maksimum yatay konuma getirilir. Isıtma çevriminde ise kanatlar düşeyden 10 derece olacak 
şekilde maksimum dikey konuma getirilir. 
 
Tip B  
 
Bu tip dağıtıcılarda merkezi bir tüp etrafında bir halka bulunmaktadır.  Üfleme yönü bu merkezi tüp ile 
yapılır. 
 
Tip C  
 
Bu tip dağıtıcılarda üfleme yönünün değişimi, düşey üfleme için, havanın dış yüzeye, yatay üfleme için 
havanın merkezi plakaya yöneltilmesiyle gerçekleştirilir.  
 
Tip D 
 
Bu tür dağıtıcılarda yön değişimi yayıcı dış yüzündeki bir  yöneltme halkasıyla yapılır. 
 
Tip E  
 
Bu tiplerde 2 kanat takımı olup bir takım sabit, diğer takım ayarlanabilir niteliktedir.  Birbirlerine göre 
göreceli konumları ayarlanarak üfleme yönü değiştirilebilir. 
 
 
 
Hava dağıtım karakteristiğinin ayarı: 
 
Değişken hava karakteristikli girdapsal difüzörlerin en önemli işlevi istenen hava karakteristiğini 
gerçekleştirmektir. Bu testlerin ana amacı, istenen karakteristiğin gerçekleştiğini görmektir. Gerçek 
hava karakteristiklerinin saptanması, düşey ve yatay hava atışlarının incelenmesi 
eşsıcaklıklı(isothermal) şartlarda yapılır. Aşağıdaki şartlarda, duman testi yapılarak hava 
karakteristikleri incelenmiştir. 
 
Hava Debisi   : Q = 1000 m3/h 
Sıcaklık farkı   : DT = 0 derece K (üfleme ortamı) 
Hava karakteristiği ayarı : Maksimum soğutma  (%0) 
        Maksimum ısıtma (%100) 
        Isıtma soğutma arası ayar. 
        Soğutmadan ısıtmaya (%25,%50,%75) 
 
Görüleceği gibi, B ve C tiplerinde, yatay konumdan düşey konuma kesintisiz bir değişim vardır.  
Diğerlerinde yatay karakteristik çok belirgin değildir 
 
Soğutma minimum debi: Çoğu üretici, maksimum hava debisi için verileri belirler.  Bu debi 400 mm lik 
dağıtıcılar için genelde 3500 m3/h tir. Uygulamada ise istenen düşük basınç kaybı ve ses düzeyini 
sağlamak için, dağıtıcılar genelde daha düşük debilerde çalışır.  Özellikle VAV (değişken hava debi) 
uygulamalarında istenen yatay hava karakteristiğini gerçekleştirme için ne kadar düşük debiye 
inilebileceği önemli bir faktördür. Bu testlerde, 450,650, 800, 1050, 1250 ve 1500 m3 kısmı 
debilerindeki yatay hava karakteristikleri incelenmiştir. Testlerde DT= 8 k dir. Test sonucu; B ve C 
tiplerinde debi aralığı 450-3500 m2/h olmakta, diğerlerinde ise 1500-3500 m3 olabilmektedir. 
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Isınmada yatay atış: Soğutmada yatay atışın önemi çok büyüktür. Özellikle, sınai uygulamalarda, 
yayıcının konuçlanma yüksekliği genellikle 3.5 m den fazladır. Üfleme havası sıcaklığı ortam 
sıcaklığından yüksektir. Sıcak hava aşağı inerken bir dirençle karşılaşır. Isıtma testleri aşağıdaki 
şartlarda yapılır. 
 
Konuçlandırma yüksekliği  : 6.8 m (döşemeden) 
Üfleme hava debisi   : 1500 M2/h 
Sıcaklık farkı    : DT= + 10 derece K 
Test ayarı    : %100 ısıtma 
 
Testler ısıtma çevriminde 1.3, 1.8 ve 2.7 m yüksekliklerle yapılmış ve tablo 2 deki ve şekil 8A’daki 
sonuçlar elde edilmiştir. (terminal hız: 0.25 m/s) Soğutma çevriminde ise, sonuçlar şekil 8 b de 
gösterilmiştir. En iyi performansı C, D ve E tipleri vermiştir. 
 
 
Karıştırmalı Hava Dağıtım Sistemleri ile Yer Değiştirmeli Hava Dağıtım Sistemlerinin bir 
karşılaştırmasını yapalım. 
 
Değer (Parametre) Karıştırmalı Yer Değiştirmeli 
 
Oda Hava Hızı (normal)  0.15-0.18 m/s  0.15-0.18 m/s 
Ses Düzeyi (normal)  35-45 dB (A)  35-45 dB(A) 
(özel)    25 dB(A)den küçük  22 dB(A)den küçük 
Sıcaklık gradyanı (normal) 1 k/m den küçük 2 k/m den küçük 
(özel)    0.2  “    “     “  0.3  “   “     “ 
Türbülans   % 20 – 30  % 10 – 15 
Sıcaklık Farkı (DT)   N    So.  10 K’ dan küçük  6 K’dan küçük 
Is.     12 K’ dan küçük  
Ö  So.      20 K’dan küçük   10 K’dan küçük 
Is.     14 K’dan küçük  12 K’dan küçük  
Hava Değişim Sayısı (N)  3.5 – 12  3.5 – 12 
(Ö)      3.5 tan küçük   12 – 60 
 
Tablonun incelenmesinden çıkan sonuç: özel tasarlanmış, yer değiştirmeli dağıtıcılar, karıştırmalı 
dağıtıcılara göre, daha sessiz olmakta, daha az türbülansa neden olmakta, buna karşın daha düşük 
sıcaklık farklarına karşı çalışmakta ve düşeyde daha fazla sıcaklık gradyanı oluşturmaktadır. 
 
Karışım ve yer değiştirmeli sistemleri inceledikten sonra bu iki sistemin karması olan “karışım-yer 
değiştirmeli” sistemleri görelim. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi hava hem delikli saç yüzeyden yer 
değiştirme yöntemiyle, hem de girdapsal yayıcılarla karışım yöntemiyle odaya gönderiler. 
 
En Uygun Hava Dağıtım Sistemini Seçme Kriterleri: 
 

• Isı yükü 
• (Sadece soğutma, sadece ısıtma veya hem ısıtma hem soğutma) 
• Oda yüksekliği 
• Dağıtıcılar için elverişli yüzeyler.  Tavanlar, duvarlar, döşeme 
• Üfleme kanallarının odaya yaklaşma şekli 
• İstenen hava değişim sayısı 
• Yayıcının nereye konuçlandırılacağı 
• İstenen hava debisi 
• İstenen sıcaklık gradyanı 
• İstenen hava akış karakteristiği 
• İstenen ses düzeyi 
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SONUÇ 
 
Hava dağıtım sistemi tasarımına gerekli özenin gösterilmemesi, yanlış seçilmiş dağıtıcıların, yanlış 
yerlerde konuçlandırılması, yaşanan yerlerde yetersiz sıcaklık koşullarına, istenmeyen hava 
akımlarının oluşmasına (draught) ve istenmeyen ses düzeylerine neden olmakta, bu da iç hava 
kalitesini düşürerek, olumsuz konfor koşulları oluşturmaktadır. 
 
Hava dağıtıcıları, iç hacimlere konuçlandırıldığından, hava dağıtım sisteminin daha ön tasarımında 
bile, havalandırma tasarımı mühendislerinin, mimar, iç mimarla birlikte ortak bir çalışma yapmaları 
daha sonra da yapı sahipleri, işleticiler, yapımcılar ve uzmanlarla da beraber çalışma yürüterek 
istenen koşullar sağlanmalıdır. 
 
Dağıtıcılar takıldıktan sonra, ayarlar dikkatle yapılmalı, sistemin düzgün çalışması sağlandıktan sonra 
zaman zaman kontrol edilmeli, ayarlar tekrar gözden geçirilmelidir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada; piyasada mevcut standart difüzörlerden (yayıcı) farklı olarak dağıtıcılık özelliği yüksek 
bir difüzörün tasarlanması amacıyla, çeşitli düşey kanat açısına sahip olan difüzörlerin ortamdaki hava 
dağıtıcılığı sayısal olarak incelenmiştir. Havalandırma yapılan ortama bir kanaldan gönderilen hava; 
oda duvarına yerleştirilen difüzör ile belli hızlarda ortama dağıtılmış ve alt kısımda yer alan tek bir 
açıklıktan da egzoz edilecek şekilde modellenmiştir. Oda içerisine yerleştirilen difüzörün çeşitli düşey 
kanat açılarında sayısal testleri yapılarak havanın ortamdaki dağılımı, hızı ve difüzörde ortaya çıkan 
basınç düşümleri, ANSYS-Fluent paket programı kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmada ilk olarak 
Solidworks programında akış alanı geometrisi 3 boyutlu olarak tasarlanmıştır. Daha sonra ANSYS-
Fluent programının ağ (mesh) oluşturma modülü kullanılarak, difüzörden odaya doğru düzgün bir 
şekilde büyüyen ve dörtgen elamanlardan oluşan bir ağ yapısı kurulmuştur. Sayısal hesaplamada 
sürekli koşullarda; kütlenin korunumu, türbülanslı momentumun korunumu, türbülans kinetik enerjisi 
(k) ve türbülans kinetik enerjisinin yayınım hızı ( ɛ) denklemleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen 
sonuçlar; düşey kanat açısı 45

o
 ila 50

o 
arasında olan difüzörlerin havalandırılan ortamda en ideal hava 

dağıtıcılığını sağlamakta olduğunu ve ortamdaki hava hızı açısından konfor koşullarına en uygun 
difüzörler olduğunu göstermektedir. Ayrıca difüzördeki hava basıncı düşümünün, düşey kanat açısının 
40

o
’den daha büyük değerlerinde önemli ölçüde artmakta olduğu da görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Difüzör, Kapalı Ortamlarda Hava Dağılımı, Basınç Düşümü, ANSYS-Fluent. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, it has been numerically analyzed that the re-formed diffusers which have higher air-
distributive characteristics by addition of angled vertical fins. This type of diffuser is different from 
existing regular diffusers in market. The air provided by HVAC system has been distributed to the 
room with a constant velocity by a diffuser and it has been exhausted from a single air vent mounted 
bottom of the room. The distribution and velocity of the air and pressure drops in the diffuser has been 
determined by changing the vertical fin angle with ANSYS-Fluent software. In the study, the flow 
geometry has been designed in 3D by Solidworks software, firstly. Then, mesh study has been made 
by using ANSYS-Fluent software. In the mesh study, a constantly developing solution consisting of 
tetra elements has been made. In the numerical analysis, the equations of conservation of mass, 
conservation of turbulence momentum, turbulence kinetic energy (k) and diffusion rate of the 
turbulence kinetic energy (ɛ) have been used in steady state conditions. It has been obtained that the 
diffusers having the vertical fin angle of 45

o
-50

o
 provide well air distribution and air velocities for 

human comfort at indoor. In addition, it has been examined that the pressure drop considerably rises 
with the angles greater than 40

o
. 

 
Key Words: Diffuser, Air Distribution in Indoor Spaces, Pressure Loss, ANSYS-Fluent. 
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1. GİRİŞ 
 
Havalandırma; bilindiği gibi kapalı bir hacimdeki kirlenmiş havayı değiştirmek amacıyla ısıtılmadan 
veya ısıtılarak, doğal akım, etkin basınç ya da mekanik bir etki (fan) yardımıyla, havanın ilgili 
hacimden emilerek dışarıya atılması veya bu hacme taze havanın sağlanmasıdır. Günümüz 
havalandırma uygulamalarında göz önüne alınan en önemli kıstas hiç kuşkusuz konfor koşullarının 
sağlanmasıdır. Kapalı hacimlerde konfor koşullarının sağlanması konusundaki kıstaslar her geçen gün 
daha da hassaslaşmakta ve daha fazla önem verilen bir konu olmaktadır. Bunun nedeni; ortamdaki 
hava hızının, bağıl nemin, hava sıcaklığının ve gürültü seviyesinin insanların sağlığını ve dolayısıyla 
çalışma verimliliklerini doğrudan etkilemesidir. 
 
Günümüzde insanlar yaşamlarının önemli bir bölümünü kapalı hacimlerde geçirmektedir. Bu 
hacimlerde konfor koşularının sağlanması ve korunması için yapılacak en uygun işlem 
havalandırmadır. Havalandırma tesisatının tasarımındaki temel veri, iç ortam havasını sağlayan temiz 
ve koşullandırılmış hava miktarıdır. Bu hava miktarının belirlenmesi, insanların temiz hava ihtiyacı, 
belirli kirleticilerin derişiklik seviyelerinin limit değerler altında tutulması, basınç ve sıcaklık kontrolü gibi 
bazı temel ölçütlerden biri veya birkaçı esas alınarak yapılır. Bu ölçütler esas alınırken, kapalı 
hacimdeki insan sayısı (birim döşeme alanı için), kapalı hacimdeki cihazlar, insanların aktiviteleri ve 
elde edilebilir taze hava kalitesi gibi veriler de göz önünde bulundurulmaktadır. 
 
Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin performansını etkileyen önemli unsurlar; yaşam alanına 
sağlanan iklimlendirilmiş temiz havanın sürekli olarak (otomatik kontrol sistemindeki algılayıcıların 
konumlanmasına bağlı olarak) gereken debide olması ve bu havanın beslendiği mekân içerisinde en 
uygun şekilde dağıtılmasıdır (difüze olması). Taze havanın verilişi ve dağılımı, oda içi çevreyi 
belirlemede çok önemli bir rol oynadığından dolayı; kullanılan hacimdeki hava akışının doğru tahmin 
edilmesi, etkili bir hava dağıtım sisteminin tasarımı için oldukça önemlidir.  
 
Geçmiş dönemlerde sadece enerji maliyetleri sistem tasarımında önemli bir belirleyici parametre iken, 
günümüzde ise enerji maliyetlerinin yanı sıra, iç hava kalitesinin de önemi gerek ısıl konfor gerekse 
sağlık açısından giderek artan ve enerji maliyetleri ile bütünleşen ikinci bir belirleyici parametre haline 
gelmiştir. Minimum enerji kullanımı ile kabul edilebilir bir iç hava kalitesine ulaşabilmek için farklı 
standartlarda farklı sınır değerler verilebilmektedir. Bu konuda Türk Standartları yeterli derinlik ve 
ayrıntıya sahip olmadıklarından belirleyici değildir. Esas olarak alınan ASHRAE’de kişi başına düşen 
dış hava miktarı bir standarda bağlanmıştır. ASHRAE Standart 62 ‘ye göre, eğer dış hava kalitesi 
yeterli ise ve gereken miktarlarda dış hava söz konusu hacimlere temin ediliyorsa, istenilen iç hava 
kalitesi elde edilir. Bu dış hava miktarları kişi başına lt/s şeklinde verilmektedir. Ayrıca, Avrupa’da 
çeşitli hacimler için saatteki hava değişim sayısı şeklinde veriler de mevcuttur. Ancak söz konusu 
havalandırma standart değerleri, halen tartışılmakta olan değerlerdir. Yeterli havalandırmayı, 
kaynaktan bağımsız olarak, her koşul için geçerli genel değerlerle temin etmek mümkün değildir [1]. 
 
Havalandırma sisteminin boyutlandırılması yapılırken konfor açısından göz önünde bulundurulacak en 
önemli kıstaslardan birisi, mahal içindeki hava hızlarının insanı rahatsız edici değerlere çıkmamasıdır. 
Bu hız hava sıcaklığına bağlı olarak 0,2 ile 0,3 m/s arasında değişir. Bir diğer konfor koşulu ise oda 
içerisinde düşey yöndeki hava sıcaklığı farkıdır. Oda içerisine taze havanın temini ve havanın oda 
içerisindeki dağılışı, oda içi çevreyi belirlemede çok önemli bir rol oynadığından dolayı, söz konusu 
alandaki hava akışının doğru olarak tahmin edilmesi, odanın bire bir veya küçültülmüş fiziksel 
modelleri içinde, hız ve sıcaklık ölçümleriyle yapılmaktadır. Ancak dünyada ve ülkemizde teknolojik 
ürünlerin geliştirilmesinde bilimsel çalışmalardan yararlanılması ve yenilikçi özellikler taşıyan ürünlerin 
tasarımında bilgisayar modellerinin kullanılması oldukça yaygınlaşmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle 
beraber artık tasarımlar bilgisayar ortamlarında modellenip analizleri yapıldıktan sonra elde edilen 
sonuçlar, deneyler ile doğrulanarak üretime geçilmektedir. Bu bağlamda, Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (HAD), hava hareketinin tahmini ve oda içi ısıl konforun değerlendirilmesi için yetmişli 
yıllardan beri güvenilir bir araç olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla hava hareketlerinin sayısal çözüm 
sonuçları; ısıl konfor, hava kalitesi ve sistem maliyeti açısından sistem tasarımcısına tasarım öncesi 
değişik seçenekler sunarak, tasarımcının en uygun tasarıma en düşük maliyetlerde ulaşmasına olanak 
sağlamaktadır. 
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Uygulamada bu denli önemli bir yeri olan bu konu literatürde de birçok araştırmacının ilgisini 
çekmektedir. Bu nedenle konu üzerine çok sayıda deneysel ve sayısal çalışmalar yapılmış ve 
yapılmaya devam etmektedir. Balocco ve Lio [2] tarafından yapılan sayısal çalışmada, gelişmiş 
havalandırma ve iklimlendirme donanımları ile tasarlanmış bir hastanenin karantina odasındaki 
havanın dağılım hareketi ve hızı incelenmiştir. Üç boyutlu olarak modellenen karantina odasında, 
hastaların oda içerisindeki konumları ve hastalardan kaynaklanan enfeksiyonlu hava göz önüne 
alınmıştır. Çalışmada; üfleme difüzörlerinin ve emiş menfezlerinin önündeki hava debisi ve odada 
oluşan basınç incelenerek; hastalardan kaynaklanan virüslü havanın odadan çıkarılması için en uygun 
difüzör konum seçenekleri belirlenmiştir. Quian vd. [3] tarafından yapılan çalışmada; bir başka 
hastanenin karantina odasında bulunan hastalar göz önüne alınarak, odanın havalandırma 
performansı deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Çalışmada; oda içerisinde enfeksiyonlu havanın 
odada sirkule edilen hava ile karıştığı bölgeler belirlenmiş ve bu istenmeyen hava karışımların 
oluştuğu bölgeleri engelleyecek şekilde, difüzörlerin oda içerisindeki konumlarının en uygun olduğu 
durumlar belirlenmiştir. 
 
Havalandırma ve İklimlendirme ihtiyacının yüksek olduğu bir diğer alan ise müzelerdir. Hava ile temas 
edecek şekilde korunan tarihi eserler ve tablolar için havalandırma ve iklimlendirme sisteminin 
performansı oldukça önemlidir. Ascione ve Minichiello [4] yaptıkları sayısal çalışmada bir müzenin 
sergi odasında bulunan difüzörlerin performanslarını incelemişlerdir. 3 boyutlu olarak modellenen sergi 
odasında bulunan dönen ve slot (düz) difüzörlerin dağıtıcılığı araştırılarak sergi odasında bulunan 
eserler için en uygun havalandırma koşulları belirlenmiştir. Konu üzerine yapılmış bir başka 
çalışmada; Wang ve Pepper [5] tarafından bir test bölgesinin tavanında buluna 8 adet difüzörün 
performansı incelenmiştir. Test bölgesindeki hava hızı ve sıcaklık profilleri belirlenerek deneysel 
sonuçlar ile karşılaştırılmış ve sonuçların deneyler ile uyumlu olduğu görülmüştür. Zhou vd. [6] 
tarafından yapılan çalışmada ise bir ofis odasındaki havalandırma performansı sayısal olarak 
incelenmiştir. Çalışmada; iklime bağlı çalıştırılma koşulları, giriş hava oranı, sağlanan oda sıcaklığı, 
hava üfleme değişkenleri, difüzörlerin konumları gibi havalandırma sisteminin değişkenleri 
incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sayısal sonuçların, deneysel verilerle uyumlu olduğu 
görülmüştür.  
 
Kuas ve Başkaya’nın [7] yaptıkları çalışmada; içinde bir insan ve nesnelerin bulunduğu bir ofis odası 
içine verilen soğutma havasının, hacim içindeki dolaşımı sayısal olarak incelenmiştir. Daimi şartlardaki 
üç boyutlu kütlenin korunumu, türbülanslı momentum, türbülanslı enerji, türbülans kinetik enerjisi ve 
türbülans kinetik enerjisinin yayınım hızı denklemleri, tanımlanan sınır şartlarıyla birlikte HAD yöntemi 
kullanılarak çözülmüştür. Sonuçlar, odanın çeşitli kesitlerindeki hız vektörleri ve sıcaklık eş çizgileri ile 
gösterilmiştir. Menfez konumları değiştirilerek hava hareketi incelenmiş ve konfor şartlarının sağlanıp 
sağlanmadığı ile nesnelerin hava hareketine etkileri incelenmiştir. 
 
Chung ve Hsu’nun [8] çalışmalarında; iki giriş iki çıkış olmak üzere farklı konumlarda yerleştirilen 
difüzörlerde oluşturulmuş farklı havalandırma modelinin verimleri araştırılmıştır. Öncelikle hava akışı 
ve havalandırma performansının belirlenmesi için sayısal simülasyon yapılmıştır. Daha sonra oda 
havasının dağılımı ile hava kirleticilerinin dağılımına ait tam ölçekteki deney düzeneğinden elde edilen 
veriler, sayısal çözümü doğrulamak için kullanılmıştır. Deney yöntemi olarak dumanla akış 
görüntüleme yöntemi kullanılmıştır. CO2 miktarının azalmasından, test odasındaki hava debisi ve 
havalandırma verimi hesaplanmıştır. Farklı hava hızlarının kullanıldığı eşsıcaklıklı olan bu çalışmada, 
havalandırma verimi ile karakterize edilen üfleme ve egzoz havası dağılımı belirlenmiştir. Çalışmadan 
elde edilen sonuçlar havalandırma veriminin hava değişim sayısına kıyasla, difüzörün yerleşiminden 
çok daha fazla etkilenebileceği bulgusuna ulaşılmıştır.  
 
Bu çalışmada; klasik bir difüzörün düşey kanat açısındaki değişimin, difüzörden ortama gönderilen 
havanın ortamdaki dağılımı üzerindeki etkisi ve difüzördeki basınç düşümü üzerindeki etkisi sayısal 
olarak incelenerek, en yüksek performansı veren difüzör düşey kanat açıları belirlenmiştir.  
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2. PROBLEM, YÖNTEM VE MODELLEME  
 
2.1. Problemin Özellikleri 
 
Çalışmada; geometrik ölçüleri Tablo 1.’de görülen kapalı bir hacme havalandırma sisteminden yapılan 
hava besleme ve bu hacimden yapılan hava egzozu modellenmiştir. Hava besleme yapılan difüzörün 
düşey kanat açısı bir değişken olarak göz önüne alınırken, hava emiş menfezi hep aynı yapıda 
kalmıştır.  
 
Tablo 1. Havalandırma yapılan ortama ait ölçüler. 
 

 L(m) W(m) H(m) Giriş Kesiti (cm
2
) Egzoz Kesiti (cm

2
) 

Ofis Odası 5 4 3 600 ( 60x10) 600 (60x10) 

 
Çalışma için tasarlanmış olan kapalı hacmin şematik görünümü Şekil 1.’de görülmektedir. 
Havalandırma kanalının odaya giriş kısmına uygun bir şekilde yerleştirilen  α  düşey kanat açılı 
difüzörden odaya beslenen havanın ortamdaki dağılımı, hızı ve difüzörde oluşan basınç düşümleri 
ANSYS-Fluent paket programı kullanılarak belirlenmiştir. Şekil 1.’de görülen düzlemler bu çalışmadaki 
hız dağılımlarının ve hava hareketlerinin göz önüne alındığı düzlemlerdir. 
 

 
 

Şekil 1. Havalandırma yapılan kapalı ortamın 3 boyutlu perspektif görünüşü. 
 

Çalışmada kullanılan kapalı hacmin bir ofis odası olduğu kabulü yapılarak, havalandırılan ortama 
gerekli hava miktarını sağlayacak şekilde önerilen hava debileri göz önünde bulundurulmuştur. 
Standart’ a göre [1] ofis odasına beslenmesi gereken hava debisi aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 
 

Q=Hd.Vm   (2.1) 
 
Denklem (2.1)’de görülen Q, ortama üflenen hava debisini (m

3
/h), Hd, hava değişim sayısını 

(defa/saat=1/h=h
-1

), Vm ise, ortamın toplam hacmini (m
3
) ifade etmektedir. 

 
Hava değişim sayısı, ortamın hacmi kadar dış havanın ortamda bulunan hava ile değiştirilerek, ortam 
havasının yenilenmesidir. Saatteki yenilenme miktarı da saatlik hava değişim sayısı olarak ifade 
edilmektedir. Ortam havasının değiştirilme ihtiyacı sıklığı, (bilhassa atölyelerde) ortam havasının 
kirlenme süresine bağlıdır. Özellikle işletme ortamlarında oluşan zararlı maddelerin etkilerine göre, 
hava değişim sayıları belirlenmektedir. Tablo 2.’de ortamların kullanım amaç ve cinsine göre, 
tecrübeye dayalı saatlik hava değişim sayıları görülmektedir. 
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Tablo 2. Standartta önerilen saatteki hava değişim sayıları. [1] 
 

Odanın Özellikleri 
Saatteki hava 
değişim sayısı 

Odanın özellikleri 
Saatteki hava değişim 

sayısı 

Toplantı Salonları 4-8 Mutfaklar 15-25 

Sinemalar 5-8 Ofisler 4-8 

Konferans 
salonları 

5-8 Lokantalar 8-12 

Ameliyathaneler 10-15 Yüzme havuzları 10-15 

 
Çalışmada, ofis hacimleri için standartta önerilen ve Tablo 2.’de görülen saatteki hava değişim sayısı 
göz önüne alınmıştır. Ayrıca çalışmada göz önüne alınan ofis odasının duvarına yerleştirilmiş olan 
difüzör için, ofis odasına sağlanması önerilen hava debilerine uygun standart difüzör boyutları 
seçilmiştir (Tablo 1.). En yüksek dağıtıcılık özelliğinin belirlenmesi amacıyla Şekil 2.’de görüldüğü gibi 
difüzörün α düşey kanat açısı 0, 20, 35, 40, 45, 50, 55 derece olarak farklı açılarda göz önüne alınarak 
sayısal testler yapılmıştır. 
 

 
 

Şekil 2. Çalışmada kullanılan difizörlerin üstten görünüşü ve α kanat açısı. 
 
Ayrıca çalışmada kullanılan difüzöre kanaldan hava geliş hızları, difüzör üreticileri tarafından ofis 
odaları için önerilen hız aralığı olan 2 - 5 m/s arasında seçilmiştir. Şekil 3.’te ise 45

o 
düşey kanat açılı 

difüzör ve 0
o 

düşey kanat açılı difüzöre ait perspektif resimler görülmektedir. Havalandırılacak ortama 
gönderilen hava kanaldan belli hızlarda geçerek kanal çıkışına yerleştirilen difüzörden ortama 
dağıtılmış olup, ortamın alt kısmında yer alan tek bir açıklıktan da egzoz edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. Çalışmada kullanılan perspektif difüzör resimleri: a) 45
o
 kanat açısına sahip difüzör, b) 0

o 
lik 

kanat açısına sahip difüzör. 
 

Ortam içindeki karşılıklı duvarlarda olmak üzere difüzör üst seviyeye egzoz menfezi ise alt seviyeye 
yerleştirilmiştir. Difüzörün üst kenarı ile tavan arasında 12 cm, aynı şekilde difüzör boyutlarındaki 
egzoz menfezi de zemin ile arasında 12 cm olacak şekilde yerleştirilmiştir. Farklı düşey kanat 
açılarındaki difüzöre, kanal içerisinden 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 ve 5 m/s hızlarında gelen havanın ortama 
dağılımı 3 boyutlu olarak incelenmiştir. 
 
Standartta [1] konfor bölgesi (occupied zone) diye adlandırılmış olan, döşeme ile döşemeden 1,70 m 
(veya 1,80 m) yüksekliğe kadar çıkan, yan duvarlara 15 cm’ye kadar yaklaşan, mahal içinde insan 
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vücudunun daha yoğun olarak bulunduğu bir bölge tanımı yapılmıştır. Bu bölgede (özellikle ense 
yüksekliği olarak tanımlanan bölge kritiktir) yarattığı ses, basınç düşmesi, üflenen havanın hızı ve 
üflenen hava ile oda sıcaklığı arasındaki fark gerekli ölçülerde olmalıdır. Örneğin bu bölgede hava hızı 
0,2 m/s değerinden daha fazla olmamalıdır ve genellikle 0,13-0,18 m/s arasında olması önerilir. Genel 
olarak aynı kottaki çalışma yerlerinde aynı andaki sıcaklık farkı, 4ºC ’den daha büyük olmayacak 
şekilde ve kapalı hacimde olabildiği kadar düzgün ve etkin bir hava dağıtımı sağlayacak şekilde 
olmalıdır. Soğutmalı havalandırma ve iklimlendirme tesislerinde bu sıcaklık farkı, sağlanması istenen 
değerden en çok 1,5ºC farklı olmalıdır.  
 
Bu bilgiler ile verilen kıstaslar içerisinde kalmak suretiyle; çalışmada konfor koşulları incelemesi 
yapmak için difüzör düşey kanat açılarının, ortamdaki hava dağılımına etkilerinin yanı sıra, B 
düzleminde standartta konfor bölgesi olarak geçen tanıma uyacak yüksekliklere sanal algılayıcılar 
yerleştirilerek bu noktalarda farklı düşey kanat açısındaki difüzörlerden üflenen hava için hız kayıtları 
yapılmıştır. Bu sanal algılayıcılardan elde edilen sonuçlar ile standartta verilen değerler kıyaslanmıştır. 
Şekil 4.’te yerleşimleri görülen 3 adet sanal algılayıcı, B düzlemi üzerinde difüzör çıkışından 1’er m ara 
ile zeminden 1,70 m yüksekliğinde yerleştirilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Difüzör orta ekseninde (B düzlemi) yerleştirilen sanal algılayıcıların görüntüsü. 
 
 
2.2. Temel Denklemler 
 
Ele alınan problemin analizinde sürekli koşullarda; kütlenin korunumu, türbülanslı momentumun 
korunumu, türbülans kinetik enerjisi ve türbülans kinetik enerjisinin yayınım hızı denklemleri 
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan denklemler kartezyen koordinatlarda aşağıda verilmiştir. 
 
Sürekli koşullarda sıkıştırılamaz akış için kütlenin korunumu (süreklilik) denklemi: 
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şeklindedir. Sürekli koşullarda sıkıştırılamaz ve üç boyutlu bir akış için türbülanslı momentum denklemi 
aşağıdaki şekilde ifade edilir: 
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Bu denklemde yer alan Reynolds gerilmeleri için, Boussinesq’in girdap viskozitesi yaklaşımı göz 
önüne alınmıştır. Bu yaklaşım; 
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(2.4) 

 
olarak yazılır. Çalışmada sürekli koşullarda Reynolds ortalamalı Navier-Stokes (RANS) denklemlerine 

dayalı olan standart k- türbülans modeli kullanılmıştır. Standart k- türbülans modeli için denklem 
takımı; 
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Burada k; türbülans kinetik enerjisi, t  türbülans viskozitesini ifade etmektedir. Türbülans modelinde 

yer alan ikinci değişken olan türbülans kinetik enerjisinin yayınım hızı () denklemi ise aşağıdaki 
şekilde ifade edilir: 
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  (2.6) 

 

Burada  CCCk ,,,, 21 türbülans modeli sabitleridir. Türbülans viskozitesi ise aşağıdaki bağıntıdan 

hesaplanır. 
 

  (2.7) 
 

 
Tablo 3. k-ε türbülans modelinde yer alan sabitler. 
 
 
 
 
 
 
Bu çalışmada kullanılan Reynolds sayısı ise şu şekilde tanımlanmıştır: 
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 (2.8) 

 

Burada hD (m) ile gösterilen büyüklük difüzörün hidrolik çapı, B(m) difüzör giriş kesitinin boyu, Hd (m) 

difüzör giriş kesitinin eni ve rU (m/s) ise giriş hızını ifade etmektedir. 

 
 
2.3. Sayısal Model 
 
Çalışmada öncelikle akış alanını sınırlayan geometri Solidworks programında 3 boyutlu tasarlanmıştır. 
Daha sonra ANSYS programının ağ(mesh) oluşturma modülü kullanılarak, akışa ait modelin ağ yapısı 
kurulmuştur. Ağ yapısı kurulurken difüzörden odaya doğru düzgün bir şekilde büyüyen ve dörtgen 
elamanlardan oluşan bir ağ yapısı kurulmuştur. (Şekil 5.) Akışın türbülanslı olması nedeniyle akış, k-  
türbülans modeli kullanılarak modellenmiştir. Kullanılan türbülans modellinin daha hassas sonuçlar 

C  
1C  

2C  k    
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vermesi için NASA Viscous Grid Spacing Calculator [11] programı kullanılarak, difüzör ve odadaki 
sınır tabaka ağlarının (katı duvarlara bitişik elemanlar)  ilk eleman yükseklikleri belirlenmiştir. Sayısal 
modellemede ANSYS-Fluent programındaki bilinen tanımlamalarla, difüzör kanatlarında ve odanın 
duvarlarında “WALL” sınır koşulu, giriş kesitinde “VELOCITY INLET”, çıkışta ise “PRESSURE 
OUTLET” sınır koşulları kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 5. Hesaplama hacmine ait ağ yapısı görüntüsü. 
 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
3.1. Difüzör Düşey Kanat Açısının Hava Dağılımı Üzerindeki Etkisi 
 
Çalışmada; Şekil 1.’de görülen ortam içerisindeki x-y (A, B) ve x-z (I,II,III) düzlemlerinde difüzörün 
düşey kanat açısının hava dağılımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Difüzör düşey kanat açısının 
algılayıcıların kayıt yaptığı noktalardaki hızları nasıl etkilediği ve bu hızların konfor koşullarına uygun 
olup olmadığı belirlenmiştir. Algılayıcıların difüzör düşey kanat açısına bağlı olarak kayıt yaptığı 
noktalardaki ortalama hızlar Tablo 4.’de verilmiştir. Tabloda görülen hızlar; kapalı ortam (ofis) hava 
kanalı çıkışına yerleştirilen α düşey kanat açılı difüzörlerden 3 m/s hız ile difüzöre giriş yapan hava 
değeri içindir. 
 
Tablo 4. Şekil 4.’te görülen B düzlemindeki sanal algılayıcılarda ölçülen hız değerleri (m/s). 
 

 α=0
o
 α=20

o
 α=35

o
 α=40

o
 α=45

o
 α=50

o
 α=55

o
 

1.Algılayıcı 0,29 0,096 0,08 0,066 0,092 0,014 0,01 

2.Algılayıcı 0,47 0,43 0,35 0,27 0,25 0,23 0,12 

3.Algılayıcı 0,34 0,16 0,01 0,068 0,042 0,015 0,26 

 
3.1.1. A Düzlemi 
 
(x-y), z=3,5 m konumundaki A düzlemi üzerinde elde edilen akım çizgilerine göre (Şekil 6.); α=0

o 

düşey kanat açısı değerinde ortamdaki girdap oluşumu sadece difüzör çıkışında ve alt egzoz kısmında 
ortaya çıkmaktadır. Düşey kanat açısının artması ile de difüzör çıkışında ve alt egzoz kısmında oluşan 
girdapların büyüyerek birleştiği ve kapalı hacmin ortasında büyük bir girdap yapısı oluşturduğu 
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görülmektedir. Bu da difüzörün düşey kanat açısının artması ile havalandırılan hacmin tamamına 
yakın bir kısmında düşük hızlı düzgün bir girdaplı akış yapısının oluştuğunu göstermektedir. 
 

 
 
Şekil 6. A düzlemindeki değişik difüzör kanat açılarına göre oluşan hava akım çizgileri, (difüzör düşey 

kanat açısı: a) 0
o
, b) 20

o
, c) 35

o
, d) 40

o
, e) 45

o
, f) 50

o
). 

 
3.1.2. B Düzlemi 
 
Kapalı hacmin tam ortasında olan B düzlemi ((x,y), z=2 m) üzerinde elde edilen akım çizgilerine göre 
(Şekil 7.); α=0

o
 düşey kanat açısı değerinde difüzörden gelen havanın, oda içerisindeki havaya 

karışmadan direk olarak çıkışa doğru yöneldiği ve bu düzlemde yer alan noktalarda (Şekil 4.’teki 
kırmızı noktalar) hesaplanan hız düzeylerinin (Tablo 4.), standart konfor koşullarında verilen hava hız 
düzeylerinin üstünde olduğu görülmüştür. Bu düzlemde sadece oda içerisinde alt ve üst köşelerde 
girdapların oluştuğu ve havalandırma sisteminden gelen havanın bu düzlemde fazla karışma davranışı 
göstermeden egzozdan çıktığı görülmektedir. Ancak difüzör düşey kanat açısının artması ile kapalı 
hacmin bu düzleminde simetrik ve bütün hacmi kaplayan iki girdap yapısı görülmektedir. Buda 
difüzörden çıkan havanın düşey kanat açısının artması ile bütün kapalı hacme homojen bir şekilde 
yayıldığını göstermektedir. Ayrıca difüzör düşey kanat açısının artması ile odanın içerisindeki sanal 
algılayıcılar tarafından ölçülen hava hızı değerlerinin standarda uygun değerlere düşmekte olduğu da 
görülmüştür (Tablo 4.)  
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Şekil 7. B düzlemindeki değişik difüzör kanat açılarına göre oluşan hava akım çizgileri, (difüzör düşey 
kanat açısı: a) 0

o
, b) 20

o
, c) 35

o
, d) 40

o
, e) 45

o
, f) 50

o
). 

 
3.1.3. I Düzlemi 
 
(x-z), y=0,5 m konumunda yer alan I düzleminde elde edilen akım çizgilerine göre (Şekil 8.); α=0

o
 

düşey kanat açılı difüzörden gelen hava kapalı ortamın orta kısmına doğru yönelip bir girdap çifti 
oluşturarak Şekil 8.’deki gibi bir karışma meydana getirmektedir. Ancak havalandırılan ortamın 
tamamına bakıldığında havanın sınırlı bir alanda dolaşmakta olduğu gözlenmektedir. Oluşan bu girdap 
yapısının difüzör düşey kanat açısının artması ile kapalı hacmin tamamına yayılarak büyüme 
davranışı içerisinde olduğu görülmektedir. Bu da bu düzlemde artan difüzör kanat açısı ile birlikte 
havanın daha homojen bir yayılım sağlamakta olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 8. I düzlemindeki değişik difüzör kanat açılarına göre oluşan hava akım çizgileri, (difüzör düşey 
kanat açısı: a) 0

o
, b) 20

o
, c) 35

o
, d) 40

o
, e) 45

o
, f) 50

o
). 

 
3.1.4. II Düzlemi 
 
(x-z), y=1,5 m konumunda yer alan II düzleminde elde edilen akım çizgilerine göre (Şekil 9.); α=0

o
 

düşey kanat açılı difüzörden gelen havanın kapalı hacmin ortasında büyük girdap çiftleri oluşturduğu 
görülmektedir. Ayrıca odanın ortasında gözlenen bu girdap çiftlerinde oluşan hava hızlarının, konfor 
koşullarının üzerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Oluşan bu girdap yapısının difüzör düşey kanat 
açısının artması ile küçülerek, kapalı hacmin köşelerinde küçük girdapçıklar oluşturmuştur ve hava 
hızı değerlerinin konfor koşullarına yaklaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Şekil 9. II düzlemindeki değişik difüzör kanat açılarına göre oluşan hava akım çizgileri, (difüzör düşey 
kanat açısı: a) 0

o
, b) 20

o
, c) 35

o
, d) 40

o
, e) 45

o
, f) 50

o
). 

 
3.1.5. III Düzlemi 
 
(x-z), y=2,5 m konumunda yer alan III düzleminde elde edilen akım çizgilerine göre (Şekil 10.); α=0

o
 

düşey kanat açılı difüzörde, I düzlemine benzer şekilde difüzörden gelen hava kapalı hacmin orta 
kısmına doğru yönelip bir girdap çifti oluşturmuştur. α düşey kanat açısının artması ile kapalı ortamın 
orta kısmında oluşan girdap yapısı kaybolarak, karışma bölgesinin egzoz kısmına yöneldiği 
görülmektedir. Bu da düşey kanat açısının artması ile havanın bu düzlemde kapalı hacmin tamamına 
yakınına yayıldığını göstermektedir. 
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Şekil 10. III düzlemindeki değişik difüzör kanat açılarına göre oluşan hava akım çizgileri, (difüzör 

düşey kanat açısı: a) 0
o
, b) 20

o
, c) 35

o
, d) 40

o
, e) 45

o
, f) 50

o
). 

 
 

3.2. Difüzör Düşey Kanat Açısının Menfez Çıkış Hızı Üzerindeki Etkisi 
 
Çalışmada modellenen problemde ofis odasının duvarına yerleştirilen farklı  α  düşey kanat açılı 
difüzörlere kanaldan gelen hava hızları v=2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 m/s değerlerinde alınarak sayısal 
analizler yapılmış ve difüzör çıkışındaki ortalama hava hızları sayısal olarak belirlenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar difüzör düşey kanat açısı artıkça difüzör çıkış ortalama hava hızlarının azalmakta olduğunu 
göstermektedir (Tablo 5.). 
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Tablo 5. Düşey kanat açısına (α) göre difüzör çıkışı ortalama hızları. 
 

 
Giriş Hızı 

(m/s) 

Ortalama Difüzör Çıkış Hızları (m/s) 

α=0
0 

α=20
0
 α=35

0
 α=40

0
 α=45

0
 α=50

0
 α=55

0
 

2 1,32 1,15 1,04 1,00 0,96 0,89 0,80 

2,5 1,65 1,44 1,30 1,25 1,20 1,13 1,07 

3 1,92 1,73 1,55 1,49 1,43 1,35 1,32 

3,5 2,30 2,01 1,81 1,74 1,67 1,58 1,49 

4 2,63 2,3 2,07 1,99 1,91 1,80 1,70 

4,5 2,95 2,59 2,33 2,24 2,15 2,03 1,91 

5 3,28 2,88 2,59 2,48 2,39 2,26 2,13 

 
Kanal içerisindeki hız ile boyutsuz hale getirilmiş olan çıkış hızlarının difüzör düşey kanat açıları ile 
olan değişimi Şekil 11.’ de görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 11. Boyutsuz çıkış hızının difüzör düşey kanat açısı ile değişimi. 
 
3.2.1. Düz Difüzör(α=0

o
) ve α=45

o 
Düşey Kanat Açılı Difüzör için Hız Dağılımları 

 
Kanaldan hava geliş hızı v=3 m/s olan  α=0

o ‘
lik ve α=45

o ‘
lik düşey kanat açılı difüzör için yapılan 

analizlerde difüzör çıkışındaki D, E, F düzlemlerindeki (Şekil 12.) hız vektörleri üzerinde inceleme 
yapılmıştır.  

 

 
 

Şekil 12. Difüzör çıkışında inceleme yapılan x-z düzlemleri. 
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D düzlemi (x-z), y=0,32 m olacak şekilde difüzör alt seviyesinde yer almaktadır. D düzlemi boyunca 
α=0

o 
ve α=45

o 
düşey kanat açılı difüzörler için hız vektör dağılımları Şekil 13.’de görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 13. α=0
o
 ve α=45

o
düşey kanat açılı difüzörler için D düzlemindeki hız vektörleri. 

 
E düzlemi (x-z), y=0,224 m olacak difüzor orta yüksekliğinde yer almaktadır. Kapalı hacim içerisindeki 
E düzlemi üzerinde oluşan α=0

o 
ve α=45

o 
düşey kanat açılı difüzörler için hız vektör dağılımları Şekil 

14.’te görülmektedir. 
 

 
  

Şekil 14. α=0
o
 ve α=45

o
düşey kanat açılı difüzörler için E düzlemindeki hız vektörleri. 

 
F düzlemi ise (x-z), y=0,130 m olacak şekilde difüzör üst kenarı boyunca ortamda yer almaktadır. α=0

o 

ve α=45
o 

düşey kanat açılı difüzörler için F düzleminde ortaya çıkan hız vektörleri Şekil 15.’te yer 
almaktadır. 
 

 
 

Şekil 15. α=0
o
 ve α=45

o 
düşey kanat açılı difüzörler için F düzleminde oluşan hız vektörleri. 
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3.3. Difüzörde Ortaya Çıkan Basınç Düşümü 
 
Hava kanalından difüzöre giriş hızlarına göre farklı  α  düşey kanat açılı difüzörlerde ortaya çıkan ΔP 
ortalama basınç farkı değerleri Tablo 6’da görülmektedir. 
 
Tablo 6. Giriş Hızlarına Göre Basınç Düşümleri. 
 

Giriş Hızı 
(m/s) 

Ortalama Basınç Düşümleri-ΔP (Pa) 

α=0
0 

α=20
0
 α=35

0
 α=40

0
 α=45

0
 α=50

0
 α=55

0
 

2 0,18 0,33 2,33 2,82 3,196 3,42 6,35 

2,5 0,46 0,5 3,15 4,05 5,112 6,12 7,22 

3 0,14 0,75 3,85 4,26 7,52 9,18 8,79 

3,5 0,23 1,08 5,4 5,96 10,4 12,63 12,04 

4 0,16 1,53 7,3 7,97 13,75 16,67 15,83 

4,5 0,18 2,11 9,46 10,25 17,56 21,22 20,13 

5 0,23 2,8 11,88 13 21,72 26,29 24,89 

 
Tablo 6.’da da görüldüğü gibi  α  difüzör düşey kanat açısı ve giriş hızları artıkça basınç düşümü de 
düzgün bir şekilde artmaktadır. Kanal içerisindeki dinamik basınç ile boyutsuz hale getirilmiş olan 

basınç düşümünün 









2

2

1
/ guP   difüzör düşey kanat açısı ile olan değişimi Şekil 16.’da 

görülmektedir (ug giriş hızı,   havanın yoğunluğu=1,225 kg/m
3
). 

 

 
 

Şekil 16. Boyutsuz basınç düşümünün difüzör düşey kanat açısı ile olan değişimi. 
 
 
 
 
4.SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada; piyasada mevcut olan standart difüzörlerin hava dağıtıcılık özelliğinin geliştirilmesi 
amacıyla difüzör kenarlarına doğru gidildikçe üzerinde genişleyen açılarda düşey ve yatay 
kanatçıkların yer aldığı yeni bir difüzörün, ANSYS-Fluent ile sayısal olarak modellemesi yapılmıştır. Bu 
amaçla 5x3x4 m boyutlarındaki kapalı bir hacmin (ofis) tavanına yakın bir yere yerleştirilmiş olan 
difüzör ve hacmin karşı duvarında zemine yakın bir yere yerleştirilmiş olan egzoz menfezinin yer aldığı 
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hacimdeki hava akışına ilişkin inceleme yapılmıştır. Difüzör düşey kanat açısının; difüzörün ortamdaki 
hava dağılımı, difüzörden havanın çıkış hızı ve difüzörde ortaya çıkan hava basıncı düşümü 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Difüzörün düşey kanat açısındaki değişmeye bağlı olarak bu 
çalışmadan elde edilen sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür: 
 

1. Asimetrik düşey A düzleminde elde edilen akım çizgilerinin davranışından görülmektedir ki; 
difüzörün düşey kanat açısı arttıkça difüzörden ortama çıkan hava, hacmin ortalarına doğru 
daha fazla karışma davranışı göstermektedir. 

2. Simetrik düşey B düzleminde elde edilen akım çizgileri göstermektedir ki; düşey kanat açısı 
arttıkça odanın köşelerinde oluşan girdaplar büyümektedir. Bu durum, difüzörden çıkan 
havanın artan düşey kanat açısı ile birlikte daha fazla hacme yayılma davranışı içerisinde 
olduğunu göstermektedir. 

3. En üstteki yatay I düzleminde elde edilen akım çizgilerine göre; difüzörün düşey kanat açısı 
arttıkça, odada oluşan girdap çifti büyüyerek odanın tamamına yayılmaktadır. Bu bulgu, ortam 
içerisindeki hareketli havanın odanın kenar bölgelerine doğru daha homojen olarak dağılmakta 
olduğunu göstermektedir. 

4. II düzleminde (ortadaki yatay düzlem) elde edilen akım çizgilerinden görülmektedir ki; 
difüzörün düşey kanat açısı arttıkça odanın ortasında oluşan büyük girdap çiftleri dağılarak 
odanın farklı yerlerinde küçük girdapçıklara dönüşmektedir. Ayrıca ortalama insan ölçüleri 
içerisinde kalan bu düzlemdeki hava hızı düzeylerinin standart konfor koşulları düzeylerine 
uygun olduğu görülmüştür. 

5. III düzleminde (en alttaki yatay düzlem) elde edilen akım çizgileri bulgularına göre; difüzörün 
düşey kanat açısı arttıkça, diğer düzlemlerde olduğu gibi hava hızı düzeyleri standart konfor 
koşullarında kalmaktadır. Bu da difüzörden çıkan havanın ortama iyi bir şekilde dağılarak 
hızını kaybetmekte olduğunu ve odanın her tarafına yayıldığını göstermektedir. 

6. Ortam içerisindeki uygun noktalarda elde edilmiş olan hız kayıtlarından da görülmektedir ki; 
difüzörün düşey kanat açısı arttıkça difüzörden gelen havanın ortamdaki hız değerleri standart 
konfor koşullarına uygun olmaktadır.    

7. Difüzör düşey kanat açısı arttıkça direncin de artması nedeniyle difüzörlerde ortaya çıkan 
basınç düşümleri de artmaktadır. Ancak basınç düşümündeki bu artış 50 Pa standart değerin 
altında kalmaktadır. 

8. Difüzör çıkışında düşey kanat açısındaki artıştan dolayı oluşan kesit büyümesi sonucunda 
difüzör çıkış hızı da beklendiği gibi düşmektedir.  

 
Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki; havalandırılan ortamlarda önemli bir konfor koşulu olan hava 
hızı havanın oda içerisindeki dağılımına bağlı olarak önemli ölçüde değişmektedir. Ayrıca standart 
difüzörlerin havaya iyi bir dağıtıcılık kazandırmadığı ve buna bağlı olarak; hem gerekli konfor 
koşullarının dışına çıkılmakta olduğu, hem de otomatik kontrol sisteminde yer alan algılayıcıların 
sistemi uygun olmayan değerlerde çalıştıracağı açıktır. Bu nedenle dağıtıcılık özelliği yüksek 
difüzörlerin havalandırma yapılan ortamlarda kullanılması ile hem gerekli konfor koşullarının 
sağlanması hem de kontrol sisteminin uygun değer aralıklarında, gerçekçi ve enerji verimliliğini esas 
alan bir şekilde çalışması mümkün olacaktır. 
 
Bu çalışmanın devamı olarak; farklı geometriye sahip mahallerin içerisinde cisimlerin ve insanların 
olduğu düşünülerek sayısal hesaplamalar yapılabilir. Bu sayısal hesaplamalar yapılırken difüzörlerin 
giriş ve çıkış yerleri, difüzör geometrisi ve sayısı, farklı hava hızları, kapı ve pencereler gibi 
parametreler göz önünde bulundurulabilir. Bu parametrelere dayalı olarak mahal içerisindeki 
havalandırmanın konfor koşullarına etkileri, sıcaklık değişimlerine ve ses seviyelerine olan etkileri 
sayısal olarak hesaplanabilir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] ISISAN Çalışmaları No:305, Klima Tesisatı,1997. 
[2] Balocco, C., Lio, P., Assessing Ventilation System Performance in Isolation Rooms, Energy and 

Buildings, 43(2011)246-252.  



    ________________________  36 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 

 

[3] Quian, H., Li, Y., Nielsen, P., Hyldgaard, C., Dispersion of Exhalation Pollutants in a Two Bed 
Hospital Ward with a Downward Ventilation System, Building and Environment, 43(2008) 344-354.  

[4] Ascione, F., Minichiello, F., Microclimatic Control in the Museum Environment: Air Diffusion 
Performance, International journal of refrigeration, 33(2010) 806-814. 

[5] Wang, X., Pepper D., Numerical Simulation for Under-Floor Air Distribution System with Swirl 
Diffusers, Journal of Heat Transfer, 129(2007)592. 

[6] Zhou, L., Huang, H., Shakeri, A., Rastan S., Stach B., Pero Karen., Morofsky E., Haghighat F., 
Indoor Environment in an Office Floor with Nozzle Diffusers: A CFD Sımulation, Ninth International 
IBPSA Conference, Montreal, Canada, August 15-18, 2005. 

[7] Kuas, G., Başkaya, S., Havalandırılan Bir Ofis Odasında Hava Hareketinin Sayısal Analizi, Journal 
of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 17 (2002) 35-32.k 

[8] Chung, K. C. veHsu, S. P.,Effect of Ventilation Pattern on Room Air and Contaminant Distribution, 
Building and Environment, 36 (2001) 989-998. 

[9] Genceli, O. F. (Çeviren), Fizyolojik İlkeler ve Isıl Konfor, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 
Teknik Yayın No:5, İstanbul, 1997. 

[10] Türk Tesisat Mühendisleri Dergisi. Sayı:63,2009. 
[11] http://geolab.larc.nasa.gov/APPS/YPlus/. 14.02.2012 
[12] 2009 Ashrae Handbook Fundamentals. 
[13] 2011 Ashrae Handbook HVAC Applications.  
 
 

 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Şahin YİĞİT 
 
1986 yılı Ankara doğumludur. 2005 yılında kazandığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümünü 2009 yılında bölüm birincisi olarak bitirmiştir. Aynı Üniversitede 2009 yılında 
araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır ve 2011 yılında Yüksek Mühendis unvanını almıştır. 
Halen K.T.Ü. Makina Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve aynı zamanda 
da doktora eğitimine devam etmektedir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Havalandırma ve 
İklimlendirme Sistemleri, Isı ve Kütle Transferi konularında çalışmaya devam etmekte ve iyi derecede 
İngilizce bilmektedir. 
 
Cengizhan SUNGURLU 
 
1985 yılı Trabzon doğumludur. 2003 yılında kazandığı ZKÜ Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında KTÜ Makine Mühendisliği 
Bölümünden Yüksek Mühendis unvanı almıştır. 2009 yılından bu yana Trabzon Sanayi ve Ticaret 
odasında çalışmakta ve ulusal - uluslararası projelerin hazırlık ve yürütme aşamalarında görev 
almakta olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. 
 
Burhan ÇUHADAROĞLU 
 
1961 Trabzon doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi 1983 yılı mezunudur. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 1986 yılında Yüksek Mühendis, 1991 yılında Doktor unvanını 
almıştır. 1998 yılında Doçent olmuştur. 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atanmıştır. Araştırmaları “Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği”, 
“Hava Kirliliği” ve “Yapıda Isıtma Tesisatı” konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Makina Mühendisleri 
Odası üyesidir. Meslek dışı ilgi alanları, doğa, spor ve felsefedir. Halen KTÜ Makina Mühendisliği 
Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Evli ve üç çocuk 
babasıdır.    
 



 
 
 
 
 
  TESKON 2013 / BİLİMSEL/TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR 

 
 
  
 
 
  
 

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİR HAVA DİSK VALFİNİN TASARIM SÜRECİ 

 
 

MUHAMMED YASİN SIVİŞ 
AFS 

  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 



    ________________________  39 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR
 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
 

BİR HAVA DİSK VALFİNİN TASARIM SÜRECİ 
 
 

M. Yasin SİVİŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Havalandırma sistemleri iç ortamlarda geçirilen zamanın artmasıyla birlikte günden güne önem 
kazanmaktadır. İç ortamda geçirilen zaman günümüzde %90 seviyelerine ulaşmıştır. Bu oranın 
artması iç ortam hava kalitesi için harcanan enerji miktarının da artıyor olması anlamına gelmekte 
olup, Avrupa’da harcanan toplam enerjinin %35’i seviyesine ulaşmıştır [1].  
 
Havalandırma sistemlerinde hava akış yönüne göre ilk ve son parça konumunda olan menfezler, 
sistem performansına önemli etkileri olan parçalardır. Bu parçaların verimliliği daha önce bahsi geçen 
iç ortam hava kalitesi için harcanan enerji miktarlarını aşağıya çekecektir. Ancak bu ürünlerin tasarım 
sürecini etkileyen tek faktör verimlilikleri değildir. 
 
Bu bildiride, menfez ürün grubunda yer alan hava disk valfi üzerinde yapılan bir geliştirme faaliyeti ve 
süreci etkileyen faktörler anlatılacaktır. Bir endüstriyel tasarımcı tarafından yürütülen tasarım süreci ve 
bu süreci etkileyen, ürünün performans teknik kriterleri, üretim şekli, satış öngörüleri, montaj kolaylığı, 
toplam üretim faaliyetinin çevreye olan etkileri, ürünün sevkiyatı, malzeme tespiti, maliyet sınırları 
unsurları incelenecektir. Bu unsurların birbirlerini ve süreci nasıl etkiledikleri tamamlanmış bir hava 
disk valfi geliştirme projesi sürecinde örnekleri ile anlatılacaktır.    
 
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel tasarım, Tasarım süreci, Hava disk valfi, Menfezler 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Day by day Importance of ventilation systems are increasing with the time spent indoors. Up to 90% of 
our daily routine is spent indoors. Therefore energy consumption for Indoor air quality has increased 
and reached 35% of total energy consumption in Europe[1].  
 
Air distribution equipments, which are either the first or last components of system has major effects 
on efficiency of the system. Efficiency of these equipment decreases the energy consumption for 
indoor air quality. However, efficiency is not the only element that effects the design process of these 
products. 
 
In this article, product development stages and elements that effect the process for Air Disc Valves will 
be analyzed. An Industrial designer will be investigating; technical criteria of products performance, 
production method, sales forecast, ease of mounting, transportation, material analysis, cost limits and 
environmental effects of production activity that are effecting design process. The designing process 
and effects of these elements on each other will be explained with examples through a Complete Air 
Disc Valve development project. 
 
Key Words: Industrial design, Design process, Air disc valve, Ventilation grille. 
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1. GİRİŞ 
 
Endüstriyel tasarım kavramı günümüzde sıklıkla karşılaştığımız bir kavram olmasına rağmen içeriği, 
ne tüketici ne de üretici ve üretimin kapsamındaki çevreler tarafından tam olarak bilinmemektedir. 
Genel algı olarak endüstriyel tasarım, ürünlere estetik, sanatsal bir dokunuş olarak algılanmaktadır. 
Endüstriyel tasarım, Türk Patent Enstitüsü tarafından; bir ürünün tümü, bir parçası veya üzerindeki 
süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur ve 
özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmaktadır [2]. Endüstriyel tasarım süreci ise bundan 
fazlasını içermekte ve endüstriyel tasarımcıyı, unsur ve özelliklerin dışında, tasarımı etkileyen birçok 
faktör beklemektedir. 
 
Tasarım etimolojik olarak Latince de-sign kelimesinden gelmektedir. De-sign işaret etmek, göstermek, 
farklılaştırmak anlamlarını içermektedir. Kelime Türkçeye “tasarım” olarak çevrilmiştir. Kelimenin kökü 
olan “tasar”, bir iş veya düşünceyi ya da bunların düzeylerini gösteren resim, yazı veya plan 
anlamındadır. Bu kelimeden türeyen “tasarım” kelimesi ise zihinde canlandırılan biçim manasına 
gelmektedir. “Tasar” kelimesine eklenen –ım eki bir iyelik eki olarak düşünüldüğünde ve de-sign 
kelimesi ile birlikte düşünüldüğünde tasarım kelimesi, sahip olunan düşüncenin duyulara hitap edecek 
şekle dönüştürülmesi manasını çağrıştırmaktadır. 
 
Endüstriyel tasarım ise endüstriyelleşebilecek bir fikirdir. Bu nedenle bu faaliyeti gerçekleştirecek kişi 
olan endüstriyel tasarımcının hedef kitle, malzeme, üretim yöntemi, maliyet gibi pek çok faktörü göz 
önünde bulundurarak çalışmasını şekillendirmesi gerekmektedir.  
 
Bu makalede bir hava disk valfinin (anemostad) geliştirilmesi süreci endüstriyel tasarımcı gözünden 
incelenmiştir. Sürecin detaylarından önce, çalışmanın konusu olan “hava disk valfi”nin ne olduğunun, 
nerelerde ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi gerekmektedir. 
 
Hava disk valfi (Resim 1) metal veya plastik hammaddeden mamul, emiş veya üfleme fonksiyonlu 
havalandırma hatlarında ve genellikle tuvalet, banyo (Resim 2) ve termal tesisler gibi nemli ortamlarda 
kullanılmaktadırlar. Ayar vidası ile gövde parçasına bağlanmış bulunan kapak parçasının yukarı aşağı 
hareketi sayesinde kesit alanı ayarlanabilmekte, böylece emilen ya da üflenen havanın hızı 
ayarlanabilmektedir.  
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Resim 1. Plastik Bir Hava Disk Valfi Kesit Görüntüsü 
 

 
 

Resim 2. Hava Disk Valfi Kullanım Yeri Örneği 
 
Bildiri konusu olan süreç, hava disk valfi ürününün üretiminden başlayıp geri dönüşüm faaliyeti ile 
tekrar dahil olduğu döngünün tüm aşamalarında tasarruf sağlayan, bu sayede toplamda, hali hazırda 
üretilmekte olan muadili ürünlere göre, tasarruflu bir ürün ortaya çıkarmayı hedeflemiş ve başarılı 
olmuştur.  
 
 
 
 
 

Kapa
 

Montaj 
 

Gövde 

Ayar Vidası 
ve 

Kilit 
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2. ENDÜSTRİYEL TASARIM SÜRECİ 
 
Ürün, malzeme, hedeflenen amaç ve diğer girdilerdeki farklılıklar nedeniyle her bir tasarım sürecinin 
kendine özel bir yapısı vardır. Ancak genel itibariyle bir endüstriyel tasarım süreci, Şekil 1’de görülen 
kesişim kümesini sağlamaya yönelik faaliyetleri içerir. 
 

 
 

Şekil 1. Endüstriyel Tasarım Sürecinin Hedefi 
 
Şekil 1’de en sade hali ile görünen yapı ürün, şirket yapısı, hedef gibi süreç unsurları nedeniyle daha 
karmaşık hale gelebilmektedir. Üretici, kullanıcı ve endüstriyel tasarım temel elemanlarından oluşan 
hedef tasarım yapısı, temel elemanların alt kümelerinin eklenmesi ile Şekil 2’de bildiri konusu olan 
hava disk valfi tasarım sürecinde olduğu gibi daha karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Hava Disk Valfi Tasarım Sürecinde Oluşan Hedef Tasarım Yapısı 
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Kendi kişisel deneyim ve beğenilerini de sürece taşıyan tasarımcı veya tasarımcıların görevi, hedef 
tasarıma etki eden tüm unsurları tespit etmek ve bu unsurların optimum kesişim kümesi içinde bir ürün 
ortaya çıkarmaktır. 
 
Endüstriyel tasarım süreci genellikle kullanıcıdan gelen görüşlerin üretici veya tasarım ekibi tarafından 
değerlendirmesi ile başlar. Tasarım ekibi hem direk kullanıcıdan gelen görüşleri, hem de üreticinin 
kendi değerlendirmelerini alarak sürece başlar. Bu nedenledir ki kullanıcının görüşlerinin alınması ve 
değerlendirilmesi tasarım sürecinin vazgeçilmez öğesidir. Hava disk valfi tasarımında elde edilen 
görüş ve değerlendirmeler Tablo 1. de listelenmiştir.  
 
Tablo 1. Kullanıcı Görüşleri ve Üretici Değerlendirmeleri 
 

KULLANICI GÖRÜŞLER ÜRETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ 

Nihai Kullanıcı 

Kullanım sırasında ürün temiz 
kalmalı.  

Pürüzsüz bir yüzey olmalı ve parçalar 
arası hava kaçağı olmamalı. 

Kullanım sırasında tavan temiz 
kalmalı.  Parçalar arası hava kaçağı olmamalı. 
Montajı kolay olmalı. Montajı kolay olmalı. 

Paslanma ve kilitlenme olmamalı. 
Metal parçalar yerine plastik parçalar 
kullanılmalı. 

Gürültü yapmamalı. 
Çalışma durumunda hava hızı 1 m/s'yi 
geçmemeli. 

Uygulayıcı Montajı kolay olmalı. Montajı kolay olmalı. 

Projeci 

Fiyatı makul olmalı. Maliyeti düşük olmalı. 
Basınç kaybı değeri düşük olmalı. Basınç kaybı değeri düşük olmalı. 
Minimum ürün çapı ile gerekli 
fonksiyonu yerine getirmeli. Ürün ebatlarında değişiklik olmamalı. 

Gürültü yapmamalı. 
Çalışma durumunda hava hızı 1 m/s'yi 
geçmemeli. 

 
Kullanıcı kümesinden alınan öneri görüşlerin üretici kümesi (Satış, üretim…) tarafından yapılan 
değerlendirmeleri sonucunda üründe görülen problemler veya geliştirme istekleri ve üreticinin bu 
öneri/isteklere karşı öngördükleri çözümler elde edilmiş olur. Böylelikle tasarım ekibi istenen ürün 
konseptini tespit edebilmektir. Saha tecrübesi ve teknik uzmanlık sayesinde elde edilen veriler tasarım 
ekibi için büyük önem taşımaktadır. Ancak tasarım ekibi kendi analiz ve araştırmalarını yaparak farklı 
çözüm önerileri sunabilir. 
 

 
Şekil 3. Hava Disk Valfi Tasarım Süreci 

ÖN DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA 
TASARIM 

ALTERNATİFLERİ 
OLUŞTURULMASI 

DİJİTAL PROTOTİP DEĞERLENDİRME 

PROTOTİP 

TEST 

ÜRETİM 

KULLANICI ANALİZ 
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Şekil 3. de görüldüğü üzere ön değerlendirme çalışmasını araştırma safhası izlemektedir. Bu safhada 
kullanıcılarla birebir görüşmeler yapılmış, ürünün nerelerde kullanıldığı ve nerelerde kullanılabileceği 
araştırılmış, ürünlerin montaj şekilleri deneyimlenmiş ve piyasada bulunan muadil ürünler 
araştırılmıştır. Bu sayede montaj sırasında karşılaşılan zorluklar tespit edilmiş, ürünün genellikle 
tuvalet, banyo gibi yerlerde kullanıldığı görülmüş ancak başka mekanlarda kullanımı için de bir 
kısıtlama olmadığı belirlenmiştir. 
 
Araştırma faaliyeti bize pek çok bilgi sağlasa da, ürünün içinden geçen havanın nasıl bir davranış 
sergilediği gözlenemediğinden teknik verilere ulaşma konusunda yeterli değildir. Üretilmekte olan hava 
disk valfinin teknik verilerini elde etmek ve ürün içindeki hava akışının nasıl davrandığını tespit 
amacıyla sonraki aşamada CFD (Computational Fluid Dynamics) analizleri yapılması kararı alınmıştır. 
Bu amaçla yapılan CFD analizlerinden elde edilen sonuç görüntüleri Şekil 4. de görülmektedir.   
 

   
 

(a)       (b) 
 

Şekil 4. Üretilmekte Olan Ürünün CFD Analiz Görüntüleri [(a) Eski Ürün CFD Analizi Basınç 
Konturları. (b) Eski Ürün CFD Analizi Akış Çizgileri] 

 
Analiz aşaması aynı zamanda karar verme aşamasıdır da. Yapılan analiz sonuçları bu aşamada 
değerlendirilir. Değerlendirmeler tasarlanacak yeni üründe dikkat edilmesi gereken hususların tespitini 
sağlamaktadır. 
 
Analizler ve daha öncesindeki aşamalarda elde edilen veriler ile yeni ürünün sahip olması gereken 
özellikler maddeler halinde belirlenmiştir. 
 

• Ürün plastik enjeksiyon tekniği ile üretilecek 
• Kapak parçası hem emiş hem de üfleme için yeniden şekillendirilecek   
• Gövde ve montaj flanşı arasındaki çap farkı giderilecek 
• Gövde parçası yan yüzeyleri akışa uygun hale getirilecek 
• Gövde parçasındaki destek ve göbek kısmı akışa uygun hale getirilecek 
• Ürün ebatında büyüme olmayacak 
• Ürünün tamamı plastik malzemeden oluşacak 
• Gereksiz malzeme kullanımından kaçınılacak 
• Ürün parçaları azaltılacak ve parçalar arası kaçaklar önlenecek 
• Hızlı ve kolay montaj imkanı sağlayacak bir yapı oluşturulacak 
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Bu aşama sonrasında uygun alternatif bulunana kadar devam eden bir döngü başlar. Bu döngü 
içerisinde tasarım ekibi farklı alternatifler oluşturur ve bu alternatifler üretici kümesini oluşturan 
unsurlarla değerlendirilir. Resim 3. de hava disk valfi tasarım tespit döngüsünde ortaya çıkan 
alternatifler görülmektedir. 
 

 

 

 
 

Resim 3. Alternatif Tasarımların Gelişimi [(a) Alternatif-1, (b) Alternatif-2, (c) Alternatif-3, (d) Montaj 
Bileziği Alternatifleri, (e) Alternatif-4] 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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Tasarımların hem satış hem de üretim boyutundan değerlendirilmesi gerekmektedir. Görsel olarak 
satışın beğeneceği bir revize üretim açısından mümkün olmayabilir. Ya da üretim açısından ve teknik 
parametreler açısından en iyi çözüm satışa uygun görseli vermeyebilir. Bu yüzden tasarımın her 
aşamasında ilgili birimlerin görüşünün alınması projenin başarılı olarak tamamlanması adına gerekli 
bir adımdır. Bu projenin tüm aşamalarında, 15 günde bir, satıştan sorumlu yöneticiler ve üretim 
sorumluları ile yapılan toplantılar, projenin çıktısı olacak yeni ürünün hem satış hem de üretim 
boyutunda irdelenmesini sağlamıştır. Tasarımlar hem yurt içi hem de yurt dışı Satış ve Pazarlama 
Müdürleri ile paylaşılmış ve görüşleri alınmıştır.  
 
Yapılan çalışmalar AR-GE, üretim ve satış ekipleri ile istişare edilmiştir. Bu istişareler sonucunda 
gövde ve montaj flanşının birleşik olduğu Alternatif-2, özellikle hava kaçağı problemini tamamen 
ortadan kaldırdığı için daha uygun bulunmuştur. Ayrıca kapak şeklinin de CFD analizleri ışığında daha 
iyi bir performans sağlayacağı konusunda görüş birliği olmuştur.  
 
Ancak kullanılan plastik vida parçasının ince olduğu ve ürün içerisinden hava geçtiğinde titreşime 
neden olacağı, bu durumunda fazladan gürültü oluşturacağı görüşü gelmiştir. Bu nedenle vida 
parçasının güçlendirilmesi kararı alınmıştır.  
 
Diğer bir değişiklik kararı, üretim şartları düşünülerek destek ayaklarında alınmıştır. Bu parçaların 
üretime uygun hale getirilmesi kararlaştırılmıştır. 
 
Son değişiklik fikri de montaj çerçevesi hakkında olmuştur. Montaj çerçevesinin boğaz kısmına temas 
etmesi uygun görülmemiştir. Bu çerçeve içerisinden, sadece ürünün boğaz kısmının geçmeyeceği, 
montaj sırasında bu kısma plastik veya metal kelepçe ile bağlanmış esnek kanal olabileceği 
hatırlatılmıştır. Çerçevenin, ürüne bağlanan bu parçaların da geçişine izin verecek şekilde yeniden 
tasarlanması kararlaştırılmıştır. 
 
Bu süreçte yapılan değerlendirmelerde alternatif-3 prototip aşamasına geçebilecek bir çalışma olarak 
onay almıştır. Prototip aşamasına geçilmeden önce CFD analizleri dijital prototipler üzerinde 
yapılmıştır (Şekil 5.). Elde edilen sonuçlarda, basınç kaybı değerlerinde %60 ile %80 arasında değişen 
iyileşmeler görülmüştür. Elde edilen sonuçlarla oluşturulan basınç kaybı grafikleri Şekil 6. da 
görülmektedir. 
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Şekil 5. Eski ve Yeni Hava Disk Valfi CFD Analizi Ekran Görüntüleri. 
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(a) 
 

 
 

(b) 
 
Şekil 6. CFD Analizleri İle Elde Edilen Basınç Kaybı Grafikleri [(a) Yeni Hava Disk Valfi Basınç Kaybı 

Grafiği, (b) Eski Hava Disk Valfi Basınç Kaybı Grafiği] 
 
%20 civarında beklenen iyileşmenin çok üzerinde sonuçların alınması prototip aşamasına 
geçilebileceği anlamına gelmektedir. Hızlı prototipleme makinelerinde üretilen prototip görüntüsü 
Resim 4. de görülmektedir. 
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Resim 4. Alternatif-3 Prototipi Fotoğrafları 
 
Ürün prototipi ile yapılan montaj denemelerinden elde edilen tecrübeler, daha önce yapılan analizlerin 
sonuçları üretim ve satış ekipleri ile paylaşılmış ve önerileri alınmıştır. Bu değerlendirmelerde ilk öneri 
ürünün ebatlarının küçültülmesi yönünde olmuştur. Eski ürünler ile karşılaştırıldığında, 100 mm boğaz 
çaplı ürünün neredeyse çapı 125 mm olan ürünler kadar büyük olduğu, bu durumun satış esnasında 
sorun oluşturabileceği görüşülmüştür. Ürün performansını etkilemeyecek şekilde ürün gövde ve kapak 
çapının küçültülmesine ve montaj sırasında kullanılabilecek plastik veya metal kelepçe düşünülerek 
montaj bileziğinin yeniden şekillendirilmesine karar verilmiştir. 
 
Alternatif-4 bütün bu değişiklikler yanında üretimsel gerekliliklerden kaynaklanan değişikliklerinde 
yapıldığı son ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tasarım ile yapılan CFD analizlerinde ürünün 
basınç kaybı performansında bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca hava akışının eskiye 
oranla çok daha düzgün olduğu, türbülans enerjisinin azaldığı ve böylelikle daha sessiz bir ürün elde 
edildiği görülmüştür.  
 
Bu son alternatifte hava kaçağı tamamen ortadan kaldırılmış, plastik hammadde kullanımında tasarruf 
sağlanmış ve bir dakikanın altında bir montaj süresine ulaşılmıştır. Ayrıca tamamı plastik bir ürün 
olması nedeniyle metal parçalardan kaynaklanan renk değişimi, paslanma ve kilitlenme sorunları 
bertaraf edilmiştir (Resim 5.). Sevkiyat açısından bir avantaj sağlanmamış ancak var olan durum 
korunmuştur. 
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Resim 5. Eski ve Yeni Ürünün Karşılaştırılması 
 
Alternatif-4 belirlenen hedefleri sağlamıştır. Ancak Şekil 3. de görüldüğü üzere tasarım süreci bir 
döngüdür. Dolayısıyla kullanıcı grubundan gelen görüş ve öneriler tasarım döngüsünü devam ettirir.  
 
Alternatif-4 üretimine başlanmasının ardından, ürün tanıtımı, fuar ve satışlarla kullanıcı ile buluştuktan 
sonra yeni ürün üzerinde değişiklik fikirleri toplanmıştır. Bu görüşler arasında, ayar vidası kısmının 
daha kısa olabileceği ve iki parçadan oluşan kapak parçasının birbirine montajında kullanılan 
tırnakların daha sıkı hatta mümkünse görünmemesi önerileri bulunmaktadır. 
 
Bu görüşler üretici ve endüstriyel tasarım ekibi tarafından değerlendirilmiş ve değişikliklerin yapılması 
uygun bulunmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Alternatif-5 Resim 6. da 
görülmektedir. 
 

 
 

Resim 6. Kapak Parçasında Yapılan Son Revize Görüntüsü (Smart Hava Disk Valfi) 
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Bu son çalışma ile hava disk valfi tasarım sürecine ara verilmiş ancak sonlanmamıştır. Yeni alternatifin 
üretimi ve kullanıcılardan alınan geri bildirimlere göre sonlanacak veya devam edecektir. 
 
Sonuç olarak yalnızca şekilsel bazı değişiklikler yapılarak çok daha verimli bir ürün elde edilmiştir. 
Aynı zamanda kullanıcıların belirttiği sorunlarda ortadan kaldırılmıştır. Ortaya çıkan ürünün enerji 
verimliliği yalnızca çalışma durumunda elde edilen bir avantaj değildir. Ürünün daha az hammadde 
kullanarak üretilmesi başka bir enerji tasarruf şeklidir. Hammaddenin azaltılması aynı zamanda 
soğutma için harcanan enerjinin de azaltılması anlamına gelmektedir.  
 
Tamamı yüksek kalitede ABS plastik bir ürün olması, metal insert kullanılması durumundaki zaman 
kayıpları ve fazladan yapılması gereken kalıp masraflarından da kurtulmayı sağlamış ve ürünün 
kullanım ömrünü uzatmıştır. Geri dönüşümün önemli bir aşaması olan sınıflandırma safhasında da 
zaman kayıplarını ortadan kaldırmıştır. 
 
Bütün bunların yanında montaj süresinin 1 dakikanın altında olması sayesinde iş gücü tasarrufu 
sağlamaktadır. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bir hava disk valfinin, bir endüstriyel tasarımcı tarafından yürütülen tasarım süreci incelenmiştir.  
 
Endüstriyel tasarımın sadece estetik, sanatsal dokunuşlar olmadığı, bunların yanında üretim, satış, 
mühendislik gibi disiplinlerle de doğrudan ilişkili olduğu süreç boyunca görülmektedir. Endüstriyel 
tasarım süreci bütün bu disiplinlerin bir arada çalışmalarını sağlayan bir yöntemdir. 
 
Bu sürecin başlangıç noktası denilebilecek kullanıcı ve kullanıcının görüşleri sürecin en temel 
unsurudur. Bu nedenle kullanıcı tutum, davranış ve görüşleri yakından takip edilmeli, hiçbir geri dönüş 
atlanmadan tüm veriler titizlikle değerlendirilmelidir. 
 
Süreç yürütücüsünün, üretim, satış ve sevkiyat yanında, ürünün türüne göre, gerekli teknik bilgiye 
temel düzeyde hakim olması gerekmektedir. Ancak geri dönüşlerin değerlendirilmesi mutlaka 
profesyonel ekiplerle birlikte yapılmalıdır. 
 
Endüstriyel tasarım ekibi iki temel unsur olan kullanıcı ve üretici gruplarını, kendi deneyim ve 
beğenileri ile ortak bir kesişim kümesinde birleştirir. Başarılı bir tasarım süreci, bu kesişim alanı 
içerisinde kalan bir ürünü ortaya çıkaran süreç olarak tarif edilebilir. 
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ÖZET 
 
Bu bildiride deneysel, sayısal çalışmalar ve yapay sinir ağları ile ısıl özellik tahmini çalışmaları yer 
almaktadır. Öncelikle çeşitli plakalı ısı değiştirgeci plakaları üzerinde deneyler yapılarak plakaların ısıl 
ve hidrolik performansları test edilmiştir, plakaların her biri için plakaya özel Nusselt sayısı ve basınç 
düşümü korelasyonları geliştirilmiştir. Aynı deney verileri kullanılarak yapay sinir ağları eğitilmiş ve 
korelasyonlara alternatif olarak literatürde daha önce çeşitli konularda ve farklı ısı değiştirgeci 
uygulamalarında son zamanlarda kullanılmaya başlanan yapay sinir ağları korelasyonlar yerine özellik 
tahmini için kullanılmıştır. Deneysel çalışmalara paralel olarak yürütülecek olan hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği simülasyonları ile deneylerdeki plaka geometrilerinden oluşan plakalı ısı 
değiştirgeçlerinin sayısal simülasyonları gerçekleştirilerek, sonuçlar deneysel veriler ile doğrulanması 
amaçlanmaktadır. Tüm bu sayısal ve deneysel veriler sonucunda geliştirilen ETU HEX (TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Isı Değiştirgeci Programı) plakalı ısı değiştirgeci seçimi bilgisayar 
programı ile hesaplamalar plakalara özel korelasyonlara göre yapılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Isı değiştirgeci, Korelasyon, Yapay sinir ağları, Nusselt sayısı, Sürtünme 
katsayısı.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this paper, thermal and hydraulic performances of plate heat exchangers are estimated with the 
help of experimental studies, artificial neural networks and numerical methods. A variety of 
experiments are performed on heat exchanger plates. Thermal and hydraulic performance of these 
plates are tested. Specific correlations for Nusselt number and friction factor are obtained for every 
plate type. Artificial neural networks (ANNs) are trained using the same experimental data. ANNs 
which are used for several heat transfer applications in the literature, have recently started to be used 
in heat exchanger applications to estimate the thermal properties as an alternative to correlations. The 
Computational Fluid Dynamics simulations of plate heat exchangers tested in the experiments are 
also performed parallel to the experimental studies. ETU HEX (TOBB University of Economics and 
Technology Heat Exchanger program) computer program, that is developed using the results of these 
experimental and computational studies specific to plates, is used for plate heat exchanger selection  
 
Key Words: Heat exchanger; Correlation, Artificial neural networks, Nusselt number, Friction factor. 
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1. GİRİŞ 
 
Sanayide kullanılan enerjinin çoğu ısıdan elde edilmektedir. Enerjinin muhafaza edilmesi sadece yeni 
ve daha ileri teknolojilerin kullanılmasıyla değil aynı zamanda mevcut yöntemin daha iyi devam 
ettirilmesi ve geliştirilmesi ile enerji geri dönüşümü sayesinde sağlanabilir. Sistemlerin iyileştirilmesi 
önemli miktarda enerji kazanımı sağlamaktadır. Bu enerjiyi kullanmanın en iyi yollarından bir tanesi 
soğuk su kaynaklarını ısıtmaktır ve bu sistemler ısı değiştirgeçleri donanımlarına ihtiyaç duyar [1]. Isı 
değiştirgeçleri, farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkanın arasında ısıl enerji geçişini sağlayan 
araçlardır. Çok geniş uygulama alanlarına sahiptirler. Güç üretimi, uzay uygulamaları, termik 
santrallar, ısıtma, iklimlendirme, soğutma tesisatları, elektronik cihazlar, imalat endüstrisi, kimya ve 
gıda endüstrisi bu alanlardan bazılarıdır [2,3]. Isı değiştirgeçlerinin karmaşık geometrileri ve doğrusal 
olmayan dinamik davranışlarından dolayı çoğu model, varsayım ve basitleştirmelere ihtiyaç duyar. 
Sabit özellik değerleri, sabit ısı transfer katsayısı ve benzerlik durumları bu varsayımlardan bazılarıdır 
[4]. 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 deneysel çalışma mevcuttur [2]. Bobbili vd tarafından 
gerçekleştirilen 17000 ve 1000 arasında değişen Reynolds sayıları için farklı plaka sayılarında 
deneyler gerçekleştirilmiş ve akışkan olarak soğuk ve sıcak taraf için su seçilerek kullanılmıştır. 
Deneyler sırasında ilk, ortanca ve son plakalarda basınç probları ile statik basınç ölçümleri 
kaydedilmiştir. Böylece basınç düşümü değerleri elde edilmiştir. Basınç fark ölçerler ile toplam basınç 
düşümü değerleri de ölçülmüştür. Bobbili vd çalışmaları sonucunda 900<Re<10000 aralığı için fanning 
sürtünme katsayısı korelasyonu geliştirmişlerdir [5]. Muley ve Manglik tek geçişli, U tipi, karşıt akışlı, 
chevron tipi plakalı ısı değiştirgecinde basınç düşümü ve ısı transferini deneysel olarak incelemiştir. 
Farklı chevron açılarında ve Reynolds sayılarında (600 – 10000) deneyler yaparak Nusselt ve fanning 
sürtünme katsayısı için korelasyonlar bulmuşlardır [6]. 
 
Korelasyonlar yerine alternatif olarak Yapay Sinir Ağları ile ısıl özellik tahmini de literatürde mevcuttur. 
Xie vd. gövde-boru tipi ısı değiştiricisinde Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemini kullanarak üç ayrı ısıl 
özellik olan yağ çıkış sıcaklığı, su çıkış sıcaklığı ve ısı transferi hızlarını tahmin etmiş ve ayrıca 
korelasyon yönteminin dezavantajlarından bahsetmiştir [7]. Peng ve Ling, kanatçık levha tipi ısı 
değiştiricisinde YSA yöntemini uygulamış ve yöntem sonucu elde edilen tahminlerdeki hata oranlarının 
çok düşük olduğunu göstererek YSA yönteminin ısıl özellik tahmin etmede kesinlik ve güvenilirlik 
sahibi olmasının imalatçıların karmaşık sistemler tasarlamasına daha çok yardımcı olacağı belirtmiştir 
[8]. Turk ve Aradag, çalışmalarında literatürden alınan veriler için Nusselt sayısı tahminini YSA ile 
yapmış ve çalışma sonucunda elde edilen Nu değerleri deneysel sonuçlara aynı literatürde elde edilen 
korelasyonlar sonucunda bulunan Nu değerlerinden çok daha yakın olduğu gösterilmiştir [9]. Bir başka 
çalışmalarında Turk ve Aradag, kendi çalışma gruplarının elde ettiği plakalı ısı değiştiricisi verilerine 
YSA yöntemini uygulayarak Nusselt sayısı ve sürtünme katsayısını tahmin etmiş ve elde edilen 
tahminlerin aynı çalışma grubunun oluşturduğu korelasyonlardan daha kesin ve deneysel değerlere 
yakın sonuç verdiğini vurgulamıştır [10]. 
 
Literatürde plakalı ısı değiştirgeçlerinin sayısal analizini içeren çalışmalara da rastlanmaktadır. 
Galeazzo vd [11] düz plakalı ısı değiştirgeci için akış ve ısı transferi analizi yapmıştır. Paralel ve seri 
akış düzenine sahip plakalı ısı değiştirgeçleri ile analizler gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar bir boyutlu 
hesaplamalar ve deneysel sonuçlarla kıyaslanmıştır. Seri akışlı plakalı ısı değiştirgecinde deneysel 
sonuçlarla bir ve üç boyutlu analizler %8 uyumlu çıkarken paralel akışlı düzende üç boyutlu analizler 
deneysel sonuçlarla daha uyumlu çıkmıştır [11]. Tsai vd çalışmalarını 65° chevron açısına sahip ticari 
bir plaka ile yapmışlardır. Çalışmada 600 – 1700 Reynolds sayısı aralığında analizler 
gerçekleştirilmiştir. Basınç düşümü değerleri deneysel değerlerden %20 sapma göstermektedir [12]. 
Miura vd [13] ısı değiştirgeci tasarımında önemli iki faktör olan ısı yükü ve basınç kaybı parametrelerini 
tanımlamıştır. Basınç yükü parametresini hem deneysel hem sayısal olarak çalışmışlardır. 
Çalışmalarında düz plakalı ısı değiştirgeci kullanmışlardır ve deneysel ve sayısal sonuçları uyum 
içerisindedir. Çalışmanın çoğu düz plakalar nedeni ile laminer rejimde gerçekleştirilmiştir [13]. Kanaris 
vd üçgen baskı desenli bir plakada analiz yapmışlardır. Analizlerde hız büyüklüğü, kaymaz duvar şartı 
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ve sabit duvar sıcaklığı girdi olarak verilmiştir.  Yapılan analizler sonucunda akışın yan taraftaki 
borulardan dümdüz giderek kaçtığı ve bunun ısı transferini olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir [14]. 
 
 
 
 
2. ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Bu bildiride amaç, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Isı Değiştirgeci Laboratuvarında yapılan 
çalışmaları kısaca anlatmaktır. Laboratuvarda belli başlı dört konu üzerinde çalışılmaktadır. Öncelikle, 
plakalı ısı değiştirgeçleri üzerine deneyler yapılarak, çeşitli akış koşullarında çeşitli tipte plakaların ısıl 
ve hidrolik performansları incelenmektedir ve deneysel veriler sonucunda plakalara özel korelasyonlar 
çıkartılmaktadır. Korelasyonlara alternatif olarak yapay sini ağları ile yine plakaların ısıl ve hidrolik 
performansları belirlenmekte, gerçek deney verilerine çok daha yakın sonuçlar elde edilmektedir. 
Ayrıca Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile plakalı ısı değiştiricisi performansları sayısal olarak da test 
edilmekte, bu da sayısal ortamda, daha sonra deney düzeneğinde test edilebilecek yeni plakaların 
tasarlanmasına imkan sağlamaktadır. Üzerinde çalışılan diğer bir konu ise Tanpera firması ile birlikte 
plakalı ısı değiştirgeçleri için plaka seçimine yarayan ETÜ HEX seçim programının geliştirilmesidir. 
Deney düzeneğinden alınan yeni verilerle sürekli güncellenen bu bilgisayar programı plakalı ısı 
değiştirgeci kullanan sistemler için plaka sayısı ve tipinin seçimini yapmakta; fakat hesaplarını 
yaparken literatürde bulunan genel korelasyonlar yerine direk plakaya özel elde edilmiş deneysel 
verileri kullanmaktadır.  Aşağıda, her bir alanda ne gibi çalışmalar yapıldığı ayrıntısıyla anlatılmaktadır.  
 
 
 
 
3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
Deneysel çalışmalar TOBB ETÜ laboratuvarında bulunan test düzeneğinde yapılmış olup farklı plaka 
tipleri için deneyler sürdürülebilmektir. Deney düzeneğinin ayrıntıları Akturk vd ile Gulenoglu vd 
yayınlarında bulunabilir [15,16]. Şimdiye kadar,  birçok farklı tipte plaka ile deneyler yapılmış ve her 
plakaya özel korelasyon çıkartılmıştır. Bu bildiride örnek olarak sadece bir plaka için yapılan 
çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmada bahsedilecek olan plakaya “plaka1” ismi verilmiştir. Deneyler, 
her plaka için farklı Reynolds sayısı ve Prandtl sayısı ile değişen karakteristiklerin belirlenmesi amacı 
ile geniş bir sıcaklık ve debi aralığında yapılmaktadır. Sıcaklık, basınç ve debi ölçümlerinin doğru 
yapılması ve deneyin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacı ile sıcak su tankındaki ısıtıcı rezistanslar 
kapatıldıktan sonra pompalar açılarak ve sistem kararlı olana kadar beklenilmektedir. Sistem stabil 
olduktan sonra deney başlatılır ve sıcaklıklar veri toplayıcı ile her saniye kaydedilip, basınç farkları ise 
fark basınç ölçerlerden belirli aralıklarla okunmaktadır. 
 
Deneysel çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda plaka karakteristikleri belirlenmekte 
olup, Nusselt sayısı ve sürtünme katsayısı korelasyonları literatürde bulunan korelasyon çıkarma 
yöntemleri uygulanarak hesaplanmıştır. Plaka1 isimli plakanın geometrik özellikleri Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Bu değerlerin simgelediği semboller yine Şekil 1’de chevron tipi bir plaka üzerinde 
gösterilmekte ve bunlar port çapı, portlar arası dikey uzaklık, portlar arası yatay uzaklık, plaka 
genişliği, plaka kalınlığı, baskı kanal derinliği ve kanallar arası mesafedir. Detaylı olarak Gulben vd 
[17, 18]’nin çalışmalarında anlatılan, temel ısı transferi denklemleri ve değiştirilmiş wilson-plot metodu 
kullanılarak ısı transferi ve basınç düşümleri hesaplanan plakanın ısıl ve hidrolik karakteristiklerini 
veren korelasyonlar denklem 1 ve 2’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Chevron Tipi Plakanın Genel Yapısı ve Karakteristik Ölçüleri (a) Ön Görünüş (b) Plakalar 

Arası [19]. 
 

Deney düzeneğinde test edilerek alınan verilere uygulanan yöntem sonucu çıkarılan korelasyonlar 
Plaka1 için aşağıdaki şekildedir; 
 

   (1) 
 
Nu = Nusselt sayısı, Re = Reynolds sayısı, Pr = Prandtl sayısı, µ =viskozite, µw = duvardaki viskozite 
[16,20]. 
 

   (2) 
 
f = sürtünme katsayısı [16,20]. 
 
 
 
 
4. YAPAY SİNİR AĞLARI  
 
Isı değiştiricilerinde ısıl özellik tahmini literatürdeki ısı transferi formülleri ve korelasyonlar yardımıyla 
yapılmaktadır. Son yıllarda ise gelişmeye devam eden bir yöntem olan Yapay Sinir Ağları (YSA) 
yöntemi de ısıl özellik tahmini hesaplarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Plaka1 için 
kullanılacak olan YSA modeli 2 farklı değeri tahmin etmek için oluşturulmuştur. Bunlar, Nusselt sayısı 
ile sürtünme katsayısıdır.  
 
Nusselt sayısı için 12 girdi parametresi ve 2 adet çıktı parametresi mevcuttur ve şu şekildedir. Girdiler; 
sıcak taraf giriş sıcaklığı, sıcak taraf kütle debisi, sıcak taraf Reynolds sayısı, sıcak taraf Prandtl 
sayısı, sıcak taraf viskozitesi, soğuk taraf giriş ve çıkış sıcaklıkları, soğuk taraf kütle debisi, soğuk taraf 
Reynolds sayısı, soğuk taraf Prandtl sayısı, soğuk taraf vizkozitesi ve son olarak da plaka sayısı. 
Çıktılar ise, sıcak taraf Nusselt sayısı ve soğuk taraf Nusselt sayısı.  
 
Sürtünme katsayısı için oluşturulan YSA modelinde ise 7 adet girdi, 1 adet çıktı bulunmaktadır. 
Girdiler; sıcak taraf sıcaklığı, soğuk taraf sıcaklığı, kütle debisi, Reynolds sayısı, vizkozite, basınç 
düşümü ve plaka sayısıdır. Çıktı ise sürtünme katsayısıdır. 
 
YSA yönteminde model eğitilirken genellikle verilerin %70-75 gibi bir dilimi kullanılır ve bu değerler 
tamamen rastgele seçilir [21]. Ağ ne kadar güçlü ise sonradan test edilecek verilerin hata oranı çok 
düşük olacaktır. O yüzden ağı eğitmek için kullanılan verilerin olabildiğince çok olması istenir. Ağ 
yapısını oluşturduktan sonra geri kalan işleyiş deney verilerini 2 gruba bölmek ve ilk kısım deney 
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verileriyle ağı eğitip istenilen hata oranının altında bir değer yakalandıktan sonra o ağı test etmektir. 
Birden fazla ağ yapısı oluşturulduktan sonra hata oranı en az ve doğruluğu en yüksek model seçilir. 
 
Nusselt sayısı için oluşturulan ağ yapıları incelendiği zaman eğitim verileri için en düşük hata değerleri 
hem eğitim hem de test verileri için 12-6-2 ağ yapısındadır. 12 girdili ve 6 çıktılı bir yapı olan bu ağ 
yapısı 6 nöronlu bir orta katmana sahiptir. Şekil 2 sıcak taraf Nusselt sayısı tahminlerinin deneysel 
çalışmalar sonucunda bulunan değerlerle karşılaştırmasını içermektedir. Sıfır noktasından başlayan 
düz köşegen üstündeki çizgi mükemmel değeri göstermektedir. Bu çizgi üzerindeki değerler deneysel 
sonuçlarla tamamen uyuşulduğunu belirtir. Şekil 2’de sıcak taraf Nusselt sayısı için YSA yönteminin 
verdiği tahminlerin deneysel değerlere Korelasyon yöntemi sonucunda elde edilen değerlerden daha 
yakın olduğu görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 2. Sıcak taraf Nusselt Sayısı, Eğitim Verileri İçin Korelasyon ve YSA Tahminleri. 
 

YSA yönteminin daha yakın sonuç vermesinin ardından şekil 2’nin üst kısmında YSA yönteminde 
kullanılan 17 adet eğitim verisi için bağıl hata sütun grafiği de oluşturulmuştur. Sütun grafiğindeki her 
bir veri altındaki gerçek değerlerin sıralamasıyla birebir örtüşmektedir. Sütun grafiğindeki bağıl hata 
YSA yöntemi sonucunda elde edilen değerlerin deney sonuçlarıyla karşılaştırılmasıyla ortaya çıktığı 
unutulmamalıdır. Sıcak taraf Nusselt sayısı tahmininde YSA yönteminin korelasyonlara göre ne kadar 
başarılı bir sonuç verdiği bariz bir şekilde görülmektedir.  
 
Şekil 3 ise eğitilen ağın yeni veri grubuyla test edilmesi sonucu elde edilen tahminlerin gerçek 
değerlere ne kadar yakın olduğunu hem sıcak taraf hem de soğuk taraf Nusselt sayıları için 
gösterilmektedir. 2 şekilden de YSA yöntemi sonucu elde edilen tahminlerin deneysel sonuçlara daha 
yakın olduğu görülebilmektedir. Bu sonuç oluşturulan ağın yeni veri gruplarıyla da uyumlu olarak iyi 
sonuç verdiğini belirtmektedir. 
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Şekil 3. Sıcak ve Soğuk Taraf Nusselt Sayısı Test Verileri İçin YSA ve Korelasyon Tahminleri. 
 

Yapılan çalışma sonucunda sürtünme katsayısı için de ortalama bağıl hatalara bakacak olursaki Şekil 
4’te görüldüğü gibi YSA yöntemi sonucunda eğitim verileri için bu oran %2,92 iken korelasyonda %14 
civarındadır. Test verileri için de aynı durum geçerli olup YSA için ortalama bağıl hata %6,10 iken 
korelasyon içinse %17,2’dir. 
 

 
 

Şekil 4. Sürtünme Katsayısı İçin YSA ve Korelasyon Yöntemleri Sonucu Elde Edilen Tahminlerin 
Deneysel Sonuçlara Karşı Gösterimi. 

 
 
 
 
5. HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ÇALIŞMALARI 
 
Plakalı ısı değiştirgeçlerinde tasarım için uzun ve birçok kez tekrarlanan, deneysel bir süreç vardır. 
Ayrıca istenilen deney koşullarının hepsini aynı anda yaratmak fiziksel sorunlar nedeniyle mümkün 
olmayabilmekte ve bu nedenle elde edilen sonuçlar her zaman güvenilir olamayabilmektedir. Ancak bir 
plaka tasarımında deneysel sonuçlardan yola çıkılarak hesaplanan korelasyonlara ihtiyaç 
duyulmaktadır [15,16]. Bu nedenle deneysel koşulların uygulanamadığı durumlarda, pompa gücünün 
veya debinin yetersiz olması gibi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yardımıyla sistemin 
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modellenmesi ve akışın hesaplanması uygun olabilir. Bu çalışmada kullanılan plaka için, HAD ile elde 
edilen sonuçların deneysel sonuçlarla karşılaştırılması ve uyumlu hale getirilmesi aşamasında 
çalışılmaktadır. Sonrasında bu çözümler ışığında deneysel olarak ulaşılamayan durumların, HAD 
sonuçları kullanılarak ısıl ve hidrodinamik özelliklerinin hesaplanmasına olanak sağlanması 
amaçlanmaktadır. 
 
HAD analizleri için öncelikle akış hacmi olarak tanımlanacak 3 boyutlu bir geometriye ihtiyaç vardır. 
Şekil 5’te görülen 3 boyutlu CAD modeli oluşturulmuştur. Bu modelde bir sıcak ve bir soğuk akış 
hacmi ve akış hacimlerini birbirinden ayıran boyutsuz bir plaka kullanılmıştır, plaka daha sonra sanal 
olarak kalınlaştırılmış ve böylece plaka için ayrıca 3 boyutlu sıcaklık dağılımı analizi yapmaya gerek 
kalmamıştır. Plaka boyunca sıcaklık, malzemenin taşınım katsayısı girilerek bir boyutlu taşınım 
denklemleri ile hesaplatılmıştır [22,23]. 
 

 
 

Şekil 5. HAD Analizleri İçin Hazırlanan 3 Boyutlu Isı Değiştirgeci Modeli 
 
HAD analizleri için hazırlanan CAD modelin çözüm ağının oluşturulması gerekmektedir, bu nedenle 
dörtyüzlü elemanlar kullanılarak otomatik bir çözüm ağı oluşturulmuştur. Analizler için giriş sınır koşulu 
olarak kütlesel debi ve sıcaklık, çıkış sınır koşulu olarak basınç değerleri girilmiştir. Duvarlar ve plaka 
için kaymaz duvar şartı sınır koşulu olarak girilmiştir. Ancak plaka, ısı geçişini tanımlamak için arayüz 
olarak tanımlanmıştır. 
 
Analizlerde kullanılan sıcak taraf giriş sıcaklığı 65°C, kütlesel debi 0.02 kg/s ve çıkış basıncı 1 atm, 
soğuk taraf giriş sıcaklığı 20°C, kütlesel debi 0.02 kg/s ve çıkış basıncı 1 atm olarak tanımlanmıştır. 
Soğuk taraf için ve sıcak taraf için ayrı ayrı yaklaşık 5 milyon eleman, toplamda 10 milyon eleman 
kullanılmıştır. Elde edilen sıcaklık dağılımı, sıcak ve soğuk taraf için, şekil 6’da verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. HAD Analizleri Sonucunda Elde Edilen (a) Soğuk Taraf (b) Sıcak Taraf Sıcaklık Konturları 
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Şekil 6’da görülen sonuçlarda plakanın kıvrımlı yüzeyinde ısı transferinin arttığı, kenarlarda kalan 
kanal boşluklarında ise ısı transferi miktarının daha az olduğu görülmektedir. Böylece kıvrımlı 
yüzeylerin ısı transferine olumlu bir etkisi olduğu, analizlerden de görülmektedir. Ortalama çıkış 
sıcaklıkları deneysel sonuçlardan elde edilen çıkış sıcaklıklarıyla uyum içindedir. Ancak ısıl özelliklerin 
yanı sıra hidrodinamik özellik tahmini de yapılmalıdır. Bu plaka için hidrodinamik özelliklerin de 
deneysel sonuçlarla uyum içerisinde olması için çalışılmaya devam edilmektedir.  
 
HAD analizlerinin iyileştirilmesi için çözüm ağından bağımsızlaştırma ve yeni türbülans modellerinin 
denenmesi planlanmaktadır. Elde edilen en iyi çözüm yöntemiyle de yeni plaka tasarımlarına 
geçilecektir. 
 
 
 
 
SONUÇLAR  
 
Bu bildiride, bir ısı değiştirgeci plakası kullanılarak, TOBB ETÜ Isı Değiştirgeci Laboratuarı’nda yapılan 
çalışmalara örnekler verilmiştir. TOBB ETÜ laboratuarlarında plakalı ısı değiştirgeçleri üzerine 
deneysel, sayısal, yapay sinir ağları ile ilgili çalışmalar birbirine paralel olarak yürütülmekte ve 
bilgisayarlı seçim programı bu çalışmalar doğrultusunda geliştirilmektedir. Örnek olarak, bir plaka 
üzerine yapılan deneyler sonucunda ısıl ve hidrolik performansı belirleyen korelasyonlar çıkartılmış, 
aynı zamanda yapay sinir ağları ile de korelasyonlara alternatif bir ısıl ve hidrolik özelik tahmin yöntemi 
geliştirilmiştir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile de yine ısıl özellik tahmini yapılmakta ve bu yeni 
plaka tasarımlarının yapılmasına olanak sağlamaktadır. 
 
Gelecekte, çeşitli plakalar ile deneylerin ve sayısal çalışmaların tekrarlanması, plakalar arası kötü 
dağılım gibi çeşitli durumların etkilerinin deneysel olarak incelenmesi, HAD yardımıyla yeni plaka 
tasarımları gibi çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 
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FARKLI GEOMETRİLERDEN OLUŞAN KANATÇIKLI 
PLAKALI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ İÇİN ISI TRANSFERİNİN ÜÇ 

BOYUTLU SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 
 
 

Koray KARABULUT 
Ertan BUYRUK 
Ferhat KILINÇ 
Ömer Onur KARABULUT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, plakalı kanatçıklı ısı değiştiricilerinde ısı transferini artırmak için iki farklı kanatçık tipinin 
(zikzak ve dış zikzak-düz-dış zikzak) ısı transferine olan etkileri birleşik (taşınım ve iletim) ısı transferi 
yaklaşımıyla sayısal olarak incelenmiştir. Dikdörtgensel yapıdaki kanatçıklar düz kanal üzerine 
yerleştirilmiştir. Sayısal hesaplamalar, üç boyutlu Navier-Stokes ve enerji denkleminin FLUENT 
programı kullanılarak çözülmesiyle zamandan bağımsız olarak elde edilmiştir. Çalışma akışkanı olarak 
hava kullanılmıştır. Çalışma, Re=400 için soğuk ve sıcak hava kanala giriş hızlarının sırasıyla 1.338 
m/s ve 0.69 m/s, giriş sıcaklıklarının ise 300 K ve 600 K olarak alınmasıyla yapılmıştır. Sonuçlar ısı 
transferinin ters akış durumunda zikzak kanatçıklı kanalda düz kanala göre kanal çıkışında % 9 
arttığını göstermektedir. Çalışmada, paralel ve ters akış şartlarında Reynolds sayısının 300 ve 700 
olduğu farklı değerlerinin ve kanatçık yüksekliğinin ısı transferi artırımı üzerindeki etkisi ve ayrıca 
kanalın alt ve üst yüzeylerindeki soğuk ve sıcak akışkanların sıcaklık dağılımları da incelenmiştir 
 
Anahtar Kelimeler: Plakalı ısı değiştiricisi, Sayısal ısı transferi, Kanat. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present study, the effect of two different types of rectangular fins with zigzag and outer zigzag-
flat-outer zigzag for heat transfer enhancement in a plate fin heat exchanger is numerically evaluated 
with conjugated heat transfer approach. The rectangular fins are mounted on the flat plate channel. 
The numerical computations are performed by solving a steady, three-dimensional Navier-Stokes 
equation and an energy equation by using Fluent software program. Air is taken as working fluid. The 
study is carried out at Re=400 and inlet temperatures, velocities of cold and hot air are fixed as 300 K, 
600 K and 1.338 m/s, 0.69 m/s, respectively. The results show that the heat transfer is increased by 9 
percent at the exit of channel with zigzag  when compared to channel without fin for counter flow. On 
heat transfer enhancement the effect of different values of Reynolds number with 300 and 700 and fin 
heights and also temperature distributions of fluids on the hot and cold fluid sides of the channel 
surface are investigated for parallel and counter flow.  
 
Key words: Plate heat exchanger, Numerical heat transfer, Fin. 
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1. GİRİŞ 
 
Isı değiştiricilerindeki ısı transferini iyileştirme çalışmalarında arzu edilenler; ağırlık ve boyutta 
azalmaya imkan sağlamak, ısı transferi miktarını artırmak, akışkanlar arasındaki ortalama sıcaklık 
farkını azaltmak ve böylece toplam verimliliği iyileştirmektir. Isı transferini artırmak için kullanılan 
yöntemler genellikle genişletilmiş yüzeyleri, yüzeyde yapılacak birtakım değişiklikleri, akış alanında 
oluşturulmak istenen türbülansı içermektedir [1]. 
 
Bugünün teknolojisinde ısı transferi miktarını artırmada yoğun olarak kullanılan yöntemlerden birisi, 
genişletilmiş ısı transferi yüzeyleridir (kanatçıklar). Kanatçıklı (genişletilmiş) yüzeyler, yüzey alanını ve 
akımın türbülansını artırmak suretiyle taşınımla ısı ve kütle aktarımını artırırlar. Kanatçıklı yüzeylerin 
uygulama alanı çok çeşitlidir. Başlıca kullanım alanları olarak gaz türbin motorlarında türbin 
kanatçıklarının soğutulması, elektronik cihazların soğutulması ile havacılık, uçak ve kimyasal üretim 
tesislerindeki çeşitli ısı değiştiricileri sayılabilir. Bununla birlikte, kanatçıkların uygun şekilde 
kullanılmaması ısı geçişini artırmak yerine azaltabilir. Kanatçık malzemesinin, tipinin, yerleştirilme 
düzeninin, yüzeye monte şeklinin ve ortam şartlarının her birisinin ayrı ayrı ele alınarak incelenmesi ve 
ısı geçişini artıracak şekilde değerlendirilmeleri gerekir. Isı değiştiricilerinde transfer edilen ısı 
miktarının düşmesi ısı değiştiricinin performansının düşmesine neden olur. Bu da ısı değiştiricisi 
kullanılan sistemde kapasite kaybı anlamına gelmektedir. Isı transferinin iyileştirilmesi, sistem 
boyutlarının uygun ölçülerde tutulmasına ve dolayısıyla sistem maliyetinin ve işletme giderlerinin 
azaltılmasına olanak sağlar. Plakalı ısı değiştiricilerinde, ısı transferi ve akış yapılarını anlamak için 
birçok teorik ve deneysel çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaların bir tanesinde, farklı kurulumlarla 
oluşturulan kanatçıkları kullanarak, laminer ve düşük türbülanslı akış oranları için tablet tipi ısı 
değiştiricilerinde ısı transferi artırımı deneysel ve sayısal olarak araştırılmıştır [2]. Lee ve Abdel-
Moneim [3] tarafından CFD modelinin kullanılmasıyla iki boyutlu düz dişli yatay yüzeyden olan ısı 
transferi ve akış biçimi sayısal olarak araştırılmıştır. Acharya et. al. [4], periyodik olarak gelişen akış 
alanı için kanatçıklara sahip kanalda akış ve ısı transferini deneysel ve sayısal olarak incelemişlerdir. 
Liou, Chang ve Hwang [5] ve Liou, Hwang [6] farklı kanatçık yüksekliği ve debilerde, farklı eğim 
açılarında peş peşe düzenlenmiş iki çift türbülans oluşturucu için araştırmalar yapmışlardır 
(1.2x104<Re<12x104). İki boyutlu dikdörtgensel kanala yerleştirilen üç farklı genişletilmiş yüzey 
geometrisinin ısı transferi üzerindeki etkileri Kaya D. et. al. tarafından araştırılmıştır [7]. Ganzarolli MM. 
ve Alternai CAC. [8], çalışma akışkanı olarak havayı kullanarak en az giriş sıcaklığı farkı ve en az 
sayıdaki entropi üretim birimi şartlarına göre ters akışlı bir ısı değiştiricisinin ısıl dizaynını yapmışlardır. 
Wang YQ. et al. [9], düz ve tırtıklı kanatlı plakalı ısı değiştiricileri için akış ve ısı transferi 
karakteristiklerini analiz etmişlerdir. Düşük Reynolds sayılarında iki kanatlı ısı değiştiricileri için sayısal 
simülasyonlar, CFD kod FLUENT kullanılarak yapılmıştır. Masliyah and Nandakumar [10], sonlu 
elemanlar yöntemini kullanarak üçgen kanatlı boruların ısı transferi karakteristiklerini elde etmişlerdir. 
Çalışmalarında en fazla ısı transferi için kanat kurulumlarında en uygun kanat sayısının olduğu 
sonucuna varmışlardır. Grupta M. et. al. [11], MAC yöntemini kullanarak sayısal olarak üçgen kanatlı 
plakalı tip ısı değiştiricisinde ısı transferi artırımı için bir çift kanat tipi vorteks üretecinin akış yapısı ve 
performansını araştırmışlardır. Ayrıca kanat çiftinin yüksekliklerini değiştirerek, ısı transferi artırım 
oranını belirlemişlerdir.  Zhu YH. ve Li YZ. [12], dört kanat tipi için ( dikdörtgen, çubuk, oluklu ve 
dalgalı kanat ) laminer akış rejiminde, kanat kalınlığını dikkate alarak akış yapısı ve ısı transferi 
üzerinde ısıl giriş ve çıkış etkilerini üç boyutlu sayısal olarak araştırmışlardır. Wasewar KL. et al., 
FLUENT programını kullanarak, geleneksel ısı değiştiricisi ile plakalı kanatçıklı ısı değiştiricisini 
karşılaştırarak akış dağılımını araştırmışlardır [13]. 
 
Akış ne kadar karmaşık olursa olsun, enerjisini aktarabileceği yeterli yüzey alanına ihtiyacı vardır. 
Kanatçıklar, ısı aktarım yüzeylerini genişletmeleri ve oluşturacakları akış dalgalanmalarıyla, aynı 
hacimde ısı aktarım miktarını arttırmaktadırlar. Fakat kanatçıkların uygun şekilde kullanılmaması ısı 
geçişini artırmak yerine azaltabilir. Bu nedenle, ince ve akışı engellemeyecek ölçüde sık aralıklı 
kanatçık tasarımının verimli olacağı söylenebilir. 
 
Bu çalışmada, zikzak ve dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçıkların ısı transferi ve akış yapısı üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca, kanatçık yüksekliğinin sıcak akışkan sıcaklığı üzerindeki etkisi 
dikkate alınmış ve kanalın alt ve üst yüzeylerinde oluşan sıcaklık dağılımları da görselleştirilmiştir. 
Bununla birlikte, farklı Reynolds sayılarının Nusselt sayısı üzerindeki etkisi de incelenmiş ve Re 
sayısındaki artışın, Nu sayısında artışa neden olduğu görülmüştür. Sıcaklık dağılımları FLUENT paket 
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programı kullanılarak görselleştirilmiştir. Sonuçlar, her iki kanatçık geometrisinde yerel Nusselt 
sayısının değişimi için de düz kanalla karşılaştırılarak, paralel ve ters akış durumunda da sunulmuştur. 
 
 
 
 
2. SAYISAL MODELLEME 
 
Sayısal çalışma üç boyutlu, zamandan bağımsız, birleşik (iletim ve taşınım) ısı transferi yaklaşımıyla 
çözülmüştür. Birleşik ısı transferi analizini çözmek için sonlu hacimler yöntemi ( FLUENT programı ) 
kullanılmıştır.  
 
Sonlu hacimler yöntemi, çözülecek geometriyi parçalara bölerek bu parçaların her biri için çözüm 
yapma ve daha sonra bu çözümleri birleştirerek problemin genel çözümünü bulma esasına dayanır. 
Sonlu hacimler yöntemi, korunum denklemlerini sayısal olarak çözümlenebilen cebirsel denklem 
sistemlerine dönüştürmek için kontrol hacim esaslı bir teknik kullanır. Bu teknik her bir kontrol hacmi 
için korunum denklemlerinin integrasyonunun alınması sonucunda, değişkenler için kontrol hacmini 
sağlayan ayrık eşitliklerin elde edilmesini içerir. Ayrık eşitliklerin doğrusallaştırılması ile elde edilen, 
doğrusal denklem sistemlerinin iterasyona bağlı çözümü ile hız, basınç ve sıcaklık gibi değişkenler 
verilen yakınsaklık ölçüsünü sağlayıncaya kadar güncellenir. Hazırlanabilecek en uygun ağ yapısı için 
hız, basınç ve sıcaklık değişiminin fazla olduğu bölgelerde daha sık ağ yapısı oluşturulmalıdır. Bu 
nedenle, kanatların olduğu kanal yüzeyleri en sık ağ yapısının olduğu kısımlardır ve diğer bölgelerde 
daha seyrek ağ yapısı tercih edilmiştir. Sayısal modelde, kanalın kanatlı kısımlarının da olduğu katı 
bölgede 25000 hücreden oluşan dikdörtgensel ağ yapısı varken, akışkanın olduğu üst ve alt kanal 
kısımlarında 74000 elemandan oluşan dikdörtgensel ağ yapısı kullanılmıştır ve ayrıca ağ yapının 
bağımsızlığı da sağlanmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmadaki hesaplamalarda standart k−∈  
türbülans modeli kullanılmıştır.  
 
Geometri boyunca akış ve ısı transferinin çözümlemesi, zamandan bağımsız olarak kütlenin (süreklilik 
denklemi), momentumun ve enerjinin korunumu kanunlarından elde edilen kısmi türevli denklemlerin 
çözümlenmesi esasına dayanır ve şu şekilde yazılabilir [9,14]. 
 
-Süreklilik denklemi 
 

u v w 0
x y z
∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂

   (1) 

 
-Momentum  

 
x momentum denklemi 
 

2 2 2

2 2 2

u u u dp u u uu v w
x y z dx x y z

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
ρ + + = − +µ + +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

   (2.1) 

 
y momentum denklemi 
 

2 2 2

2 2 2

v v v p v v vu v w
x y z y x y z

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
ρ + + = − +µ + +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

  (2.2) 

 
z momentum denklemi 
 

2 2 2

2 2 2

w w w p w w wu v w
x y z z x y z

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
ρ + + = − +µ + +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

  (2.3) 
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-Enerji denklemi 
 

2 2 2

2 2 2
p

T T T k T T Tu v w
x y z c x y z

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + = + +   ∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂  

   (3) 

 
Bu denklemlerde, ρ yoğunluk, μ dinamik viskozite, p basınç, k ısıl iletkenlik, T sıcaklık, c p özgül ısı ve 
u,v,w ise sırasıyla x,y ve z yönlerindeki hızlardır.  
 
Kullanılan standart k−∈  türbülans modelinde, türbülans kinetik enerji ,k, dissipasyon terimi ,∈ , ve 
viskoz kaybolma terimi ,φ , kullanılmaktadır. 
 
Daimi akış için türbülans kinetik enerjisi denklemi, 

 
( ) ( ) ( ) t t t

t
k k k

uk vk wk k k k
x y z x x y y z z
′ ′ ′∂ ρ ∂ ρ ∂ ρ      ′ ′ ′µ µ µ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + = + + +µ φ−ρε     ∂ ∂ ∂ ∂ σ ∂ ∂ σ ∂ ∂ σ ∂     

  (4) 

 
Türbülans viskozitesi 
 

2

t
kC . .µ

′
µ = ρ

ε
  (5) 

 
Türbülans kinetik enerji 

 

( )2 2 21k u v w
2

′ = + +    (6) 

  
Viskoz kaybolma terimi 

 
2 22u v v u2

x y x y

    ∂ ∂ ∂ ∂ φ = µ + +µ +     ∂ ∂ ∂ ∂      
  (7) 

 
Türbülans kinetik enerji kaybolma denklemi 

 
( ) ( ) ( ) 2

t t t
1 t 2

u v w
C C

x y z x x y y z z k kε ε
ε ε ε

∂ ρ ε ∂ ρ ε ∂ ρ ε      µ µ µ∂ ∂ε ∂ ∂ε ∂ ∂ε ε ε
+ + = + + + µ φ− ρ      ′ ′∂ ∂ ∂ ∂ σ ∂ ∂ σ ∂ ∂ σ ∂     

 (8) 

 
Cµ , C1ε , C2ε , σk ve σε katsayıları sabit olup Cµ = 0.09, C1ε = 1.44, C2ε =1.92, σk = 1 ve σε = 1.3 ‘dür. 

 

Reynolds Sayısı 

V .dRe ∞=
ν   (9) 

Burada, d kanalın hidrolik çapıdır. 
 
Sınır şartı ve Nusselt sayısı aşağıdaki şekilde verilmiştir; 
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( )s
yuzey

dTk h T T
dn ∞

 − = − 
 

 ve 
h.dNu
k

=    (10) 

 
h yüzey ısı taşınım katsayısıdır. 
 
Kanat malzemesinin ısıl iletkenliği kanal boyunca ısıl dağılımı etkilediği için, ısı transferini artırmada 
kanat malzemesinin seçimi önemli bir faktördür. Bu nedenle, kanal malzemesi olarak yüksek ısıl 
iletkenliğe sahip, ucuz ve hafif olan alüminyum seçilmiştir. Kanatların kanal yüzeyiyle bir bütün olarak 
üretildiği varsayılarak, kanatlar ve yüzey arasındaki ısıl direnç ihmal edilmiştir. 
 
 
 
 
3. GEOMETRİK MODEL 
  
Şekil 1' de üç boyutlu düz kanal geometrisinin perspektif görünüşü gösterilmekte iken, Şekil 2a ve 
Şekil 2b' de ise sırasıyla sayısal hesaplamalarda kullanılan zikzak ve dış zikzak-düz-dış zikzak 
modellerine ait dikdörtgensel kanal geometrileri gösterilmektedir. Ayrıca, bu şekiller üzerinde sınır 
şartları da belirtilmiştir. Şekil 2a ve Şekil 2b' de kanatların daha iyi görselleştirilebilmesi için kanalın  
ters çevrilmiş görüntüsü konulmuştur. 
 
Kanatçık şekli                        : Dikdörtgensel 
Kanatçık yüksekliği (e)           : 2 mm, 4 mm 
Kanatçık aralığı (b)                 : 20 mm 
Kanatçık genişliği (p)             : 3 mm 
Kanatçık açısı (Φ)                   : 90o   
Kanal boyu (L)                 :  300 mm 
Kanal genişliği (W)                : 150 mm 
Üst kanal yüksekliği (H1)       :  5 mm  
Alt kanal yüksekliği (H2)   : 10 mm 
Katı yüzey kalınlığı (t)       :  2 mm       
Reynolds sayısı                   :  300, 400, 700  
Sıcak akışkan sıcaklığı (Th)   :  600 K 
Soğuk akışkan sıcaklığı (Tc) :  300 K 
Sıcak hava giriş hızı (Vh)      :  1.338 m/s 
Soğuk hava giriş hızı (Vc)     :  0.69 m/s 
 
Bu çalışmada, düşük hızlarda kanatçık kullanımının ısı aktarımına etkisini görebilmek amacıyla 
Reynolds sayısının 400 olduğu değerdeki sonuçlar sunulmuştur. Ayrıca farklı Reynolds sayılarının ısı 
iletimi üzerindeki etkisini görebilmek için Reynolds sayısının 300 ve 700 olduğu değerler için de 
araştırma yapılmıştır. İki kanat arası uzaklık 20 mm' dir. Kanatçık geometrisi nedeniyle aynı ölçüdeki 
kanala zikzak kanal geometrisinde 12 adet kanatçık yerleştirilebilmiş iken, dış zikzak-düz-dış zikzak 
kanal geometrisinde 8 adeti zikzak olmak üzere toplam 11 adet kanatçık yerleştirilebilmiştir. 
 
Bu çalışma, belirtilen kabuller altında yapılmıştır:  
 

I. Akış üç boyutlu, zamandan bağımsız ve laminerdir;  
II. Kullanılan akışkan sıkıştırılamazdır;  
III. Kanatçık ve kanal malzemesi olarak alüminyum kullanılmıştır;  
IV. Tabakalar arası ısıl temas tamdır;  
V. Kanalın alt ve üst bölümü için kullanılan akışkan havadır;  
VI. Akışkanın ısıl özellikleri sabittir; 
VII. Hem akışkan hem de katı malzeme için ısı üretimi söz konusu değildir.  
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Şekil 1 Düz Kanal İçin Perspektif Görünüş a) Paralel Akış b) Ters Akış 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Sayısal Hesaplamalarda Kullanılan Paralel Akışlı Dikdörtgensel Kanal Modelleri  
a) Zikzak, b = 20 mm, e = 4 mm b) Dış zikzak-düz-dış zikzak, b = 20 mm, e = 4 mm 

 
 
 
 
4. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Şekil 3' de Kayatas N. ve Ilbas M [15] tarafından yapılan çalışma ile sunulan çalışma karşılaştırılmıştır. 
Grafikten de görüldüğü gibi sonuçlar birbiriyle uyumludur ve bu nedenle sayısal sonuçların doğru ve 
kabul edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır. Soğuk akışkanlar arasındaki sıcaklık farklılığının, ağ 
yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

L = 300 mm 

W = 150mm 

H1 = 5mm 
t = 2mm 

H2 = 10mm 

Soğuk hava 
Tc = 300K, 

Vc = 1.338 m/s 

Sıcak hava 
Th = 600K, 

Vh = 0.69 m/s 

               a) 

 b)  

Sıcak hava 
Th = 600K, 

Vh = 0.69 m/s 

Soğuk hava 
Tc = 300K, 

Vc =1.338 m/s 

a) 
 

Soğuk hava 
Tc, Vc 

 

Sıcak hava 
Th, Vh 

 
 

 
 

b p 

e 

Φ=900
 

 

b) 
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300

350

400

450

500

550

600
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 (K
) sunulan tez (soğuk akışkan sıcaklığı)

literatür (soğuk akışkan sıcaklığı)
sunulan tez (sıcak akışkan sıcaklığı)
literatür (sıcak akışkan sıcaklığı)

 
 

Şekil 3. Kanatçıklı Kanal İçin Kayatas N. ve Ilbas M.' nin Çalışması İle Sunulan Çalışmanın 
Karşılaştırılması  

 
Sunulan çalışmanın sonuçlarının ağ yapısından olan bağımsızlığını belirlemek için, Şekil 4' de 
gösterildiği gibi kanatçıklı bir kanalda dikdörtgensel ağ eleman sayısı değiştirilerek sonuçların değişimi 
incelenmiştir. Kanal kesitinde 99000 adet ( katı kısımda 25000, havanın geçtiği kısımda 74000 adet 
eleman ) elemanın olduğu ağ yapısının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır (110000 adet elemanın 
olduğu sonuçla karşılaştırıldığında fark % 0.1' den daha azdır).  
 

300
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Şekil 4. Soğuk Akışkanın Geçtiği Kanatçıklı Kanalda Ağ Yapısının Sıcaklık Değişimine Etkisi 
 

Şekil 5a) ve 5b)' de paralel ve ters akışta düz kanal ile zikzak ve dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçıklara 
sahip kanallara ait üç boyutlu sıcaklık dağılımları gösterilmektedir. Paralel akışta, kanalın giriş 
kısmında ısı transferi daha yüksektir ve kanal boyunca akışkanlar arası sıcaklık farkının azalması 
nedeniyle ısı transferi azalmaktadır. Fakat ters akış için ısı transferi kanal çıkışına doğru artmaktadır. 
Şekil 5a)' da görüldüğü gibi kanal boyunca paralel akış durumunda, akışta daha fazla türbülans 
oluşturması nedeniyle dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçık eklenmiş kanalın soğuk akışkan sıcaklık 
değişimi daha fazladır. Bunun sonucunda, Şekil 5b)' de kanal boyunca açık renkli kısmın kapladığı 
alan dikkate alındığında zikzak kanatçık eklenmiş kanala göre soğumanın daha fazla olduğu 
görülmektedir. Ters akış durumunda ise, zikzak kanatçık için dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçık 
eklenmiş kanala göre kanaldaki kanatçık sayısının fazla olması nedeniyle sıcaklık değişimi daha fazla 
olmaktadır. Ayrıca her iki kanatçık ve akış tipi için de kanatçıksız düz kanala göre oldukça fazla 
sıcaklık değişiminin elde edildiği görülmektedir.   
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Şekil 5a) Soğuk Akışkan İçin Üç Boyutlu Sıcaklık Dağılımı a) Düz Kanal b) Zikzak Kanatçıklı Kanal   
c) Dış Zikzak-Düz-Dış Zikzak Kanatçıklı Kanal 

(a) Paralel Akış 

 (b) Ters Akış 
a) 

(a) Paralel Akış 

 (b) Ters Akış 
b) 

 (b) Ters Akış 

(a) Paralel Akış 

c) 

Şekil 5a) 

(a) Paralel Akış 

 (b) Ters Akış 

(a) Paralel Akış 

 (b) Ters Akış 

(a) Paralel Akış 

 (b) Ters Akış 

Şekil 5b) Sıcak Akışkan İçin Üç Boyutlu Sıcaklık Dağılımı a) Düz Kanal b) Zikzak Kanatçıklı Kanal    
c) Dış Zikzak-Düz-Dış Zikzak Kanatçıklı Kanal 

c) b) a) 
Şekil 5b) 
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Şekil 6a) ve Şekil 6b)' de paralel ve ters akış için zikzak ve dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçıklara 
sahip kanallar boyunca soğuk akışkanın sıcaklık değişimi gösterilmektedir. Kanatçıklar, akışın 
türbülansını ve ısı transfer yüzey alanını artırmada önemli etkiye sahiptirler. Şekil 6a)' da gösterildiği 
gibi, paralel akışta 4 mm kanatçık yüksekliğinde; en yüksek soğuk akışkan çıkış sıcaklığına, 415 K ile 
daha fazla türbülans artırıcı etkisiyle dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçık eklenmiş plakalı ısı 
değiştiricisinde ulaşılmaktadır. Şekil 7b)' de bu kanatçık modeline ait akım çizgileri gösterilmektedir. 
Ters akışta ise en yüksek çıkış sıcaklığı, aynı kanatçık yüksekliği ve aralığında kanal yüzeyine daha 
fazla kanatçık yerleştirilebilmesi ile zikzak kanatçık eklenmiş ısı değiştiricisi için elde edilmiştir. 
Kanatçıklar sayesinde oluşturulan akış dalgalanmaları bu kanatçık tipi için Şekil 7a)' da 
gösterilmektedir. Ters akış için düz kanalla karşılaştırıldığında sıcaklıktaki artış miktarı yaklaşık % 9' 
dur.  
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Şekil 6a. Paralel Akışta Soğuk Akışkan Sıcaklık Değişimi (b = 20 mm, e = 4 mm) 
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Şekil 6b. Ters Akışta Soğuk Akışkan Sıcaklık Değişimi (b = 20 mm, e = 4 mm) 
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a) 
 

 
b) 

Şekil 7a. Zikzak Kanatçıklı Kanalda Akım Çizgileri Dağılımı a) Paralel b) Ters Akış 
 

 
a) 

 
b) 
 

Şekil 7b. Dış Zikzak-Düz-Dış Zikzak Kanatçıklı Kanalda Akım Çizgileri Dağılımı  
a) Paralel b) Ters Akış 

 
Plakalı ısı değiştiricisi için farklı Reynolds sayılarında paralel akışlı kanalda kanal yüzeyi boyunca 
soğuk akışkanın noktasal Nusselt sayısı ve sıcaklık değişimleri sırasıyla Şekil 8a) ve Şekil 8b)' de 
gösterilmektedir. Akışkan hızı arttığında, ısı taşınımındaki iyileşme de artmaktadır. Paralel akışta, 
kanalın giriş kısmından çıkışına doğru akışkanlar arası sıcaklık farkının azalması Nusselt sayısı ve ısı 
transfer katsayısının azalmasına yol açmaktadır. Re=700' de dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçıklı 
kanalda daha fazla türbülans oluşması nedeniyle zikzak kanatçıklı kanala göre daha yüksek Nusselt 
sayısı ve noktasal sıcaklık değerlerine ulaşılmaktadır (Şekil 8a) ve Şekil 8b)). Şekil 8b)' de de 
görüldüğü gibi paralel akış için kanalın giriş kısmında 600 K' lik sıcak akışkan sıcaklığı nedeniyle 
soğuk akışkanın geçtiği kanal yüzeyinin giriş kısmında daha yüksek sıcaklık değerlerine 
ulaşılmaktadır. Ancak, kanal boyunca soğuk akışkana olan ısı transferiyle kanal yüzey sıcaklığı 
azalmakta ve soğuk akışkan sıcaklığı ise artmaktadır. Re=700' de her iki kanatçık modeli arasında 
yaklaşık 6 K' lik fark bulunmaktadır.   
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Şekil 8a. Paralel Akış İçin Farklı Reynolds Sayılarında Soğuk Akışkanın Yerel Nusselt Sayısı Değişimi 
(b = 20 mm, e = 4 mm) 
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Şekil 8b. Paralel Akış İçin Farklı Reynolds Sayılarında Soğuk Akışkan İçin Kanal Yüzeyi Boyunca 
Sıcaklık değişimi (b = 20 mm, e = 4 mm) 

 
Şekil 9a) ve Şekil 9b)' de farklı Reynolds sayılarında ters akışlı plakalı ısı değiştiricisi için kanal yüzeyi 
boyunca sırasıyla soğuk akışkanın noktasal Nusselt sayısı ve sıcaklık değişimi gösterilmektedir. Şekil 
9a)' da da görüldüğü gibi ters akışta kanalın giriş kısmına doğru soğuk akışkan sıcaklığının artması 
nedeniyle tüm Reynolds sayısı değerleri için Nusselt sayısı azalmaktadır. Bununla birlikte, en yüksek 
Nusselt sayısı değerine aynı kanatçık aralığında kanal yüzeyine daha fazla kanatçık yerleştirilebildiği 
zikzak kanatçıklı kanalda ulaşılmaktadır. Sıcaklık değerlerine bakıldığında, Re=300' de zikzak 
kanatçıklı kanalda 0.025 m uzaklıkta 462.5 K iken Re=700' de 472.8 K' e çıkmaktadır. Reynolds 
sayıları incelendiğinde, zikzak kanatçıklı kanalın ısı transferi performansı üzerindeki etkisinin,           
dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçıklı kanala göre daha fazla olduğu görülmektedir. 
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Şekil 9a. Ters Akış İçin Farklı Reynolds Sayılarında Soğuk Akışkanın Yerel Nusselt Sayısı Değişimi  
(b = 20 mm, e = 4 mm) 
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Şekil 9b. Ters Akış İçin Farklı Reynolds Sayılarında Soğuk Akışkan İçin Kanal Yüzeyi Boyunca 
Sıcaklık Değişimi (b = 20 mm, e = 4 mm) 

 
Şekil 10' da paralel ve ters akışta dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçıklı kanal için kanatçık yüksekliğinin 
sıcak akışkan sıcaklık değişimi üzerindeki etkisi gösterilmektedir. Paralel akışta kanalın giriş kısmında 
sıcaklık farkının daha fazla olması nedeniyle olan yüksek ısı transferi sonucu sıcak akışkan sıcaklıkları 
paralel akış için kanalın giriş kısmında daha azdır. Bununla birlikte, 4 mm kanatçık yüksekliğinde 
yüzey alanının ve türbülans oluşumunun daha fazla olması, sıcak akışkan sıcaklığının 2 mm' ye göre 
daha düşük olmasına neden olmaktadır. Ters akışta ise kanalın çıkış kısmındaki sıcaklık farkının daha 
fazla olması 4 mm kanatçık yüksekliğine sahip kanalın sıcak akışkan sıcaklığının, hem 2 mm kanatçık 
yükseklikli kanala hem de paralel akışa göre daha düşük olmasıyla sonuçlanmaktadır.   
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Şekil 10. Dış Zikzak-Düz-Dış Zikzak Kanatçıklı Paralel Ve Ters Akışlı Kanal İçin İki Farklı Kanatçık 
Yüksekliğinde (e = 2 ve e= 4 mm) Sıcak Akışkanın Sıcaklık Değişimi (b = 20 mm) 

 
Şekil 11a) ve şekil 11b)' de sırasıyla paralel ve ters akış durumunda zikzak ve dış zikzak-düz-dış 
zikzak kanatçıklı kanalın üst ve alt yüzeyinde soğuk ve sıcak akışkan sıcaklık dağılımı 
gösterilmektedir. Şekil 11a)' da gösterildiği gibi paralel akışta dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçık 
durumunda sıcaklık değişimi daha fazladır ve zikzak kanatçık durumuna göre daha yüksek sıcaklık 
değerlerine erişilmektedir. Ters akış durumunda ise (şekil 11b)), zikzak kanatçık eklenmiş kanalda 
daha yüksek sıcaklık değerlerine erişilmektedir. Bu durum, ters akış için zikzak kanatçık şeklinin ısı 
transferi performansının daha iyi olduğunu göstermektedir.  
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Şekil 12' de kanal yüzeyindeki soğuk akışkanın sıcaklık değişimi zikzak ve dış zikzak-düz-dış zikzak 
kanatçık durumunda paralel ve ters akış için gösterilmektedir. Paralel akış durumunda ilk sıcaklık 
değişimi dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçık durumunda zikzak kanatçıklı kanala göre daha önce 
olmaktadır. Bu durum, zikzak kanatçığa göre türbülans oluşumunun daha erken gelişmeye başladığını 
ve ısı transferinin daha iyi olduğunu göstermektedir. Ters akış durumunda ise, zikzak kanatçık 
durumunda sıcaklık değişimi ve türbülans diğer kanatçık şekline göre daha önce gelişmeye 
başlamakta ve çıkıştaki yüzey sıcaklığı değeri yaklaşık 414,3 K olmaktadır. Sonuç olarak, paralel akış 
için en iyi kanatçık performansı dış zikzak-düz-dış zikzak kanatçık için sağlanırken, ters akış için 
zikzak kanatçık durumunda sağlanmaktadır. 
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 Şekil 11b. Ters Akış İçin Kanalın Alt ve Üst Yüzeyindeki Sıcaklık Dağılımları 
a) Zikzak, b) Dış Zikzak-Düz-Dış Zikzak 
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Şekil 11a. Paralel Akış İçin Kanalın Alt ve Üst Yüzeyindeki Sıcaklık Dağılımları 
a) Zikzak, b) Dış Zikzak-Düz-Dış Zikzak 
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Şekil 12. Paralel Ve Ters Akış Durumunda Zikzak ve Dış Zikzak-Düz-Dış Zikzak Kanatçık Eklenmiş 

Kanalların Kanal Yüzeylerindeki Sıcaklık Değişimleri (b = 20 mm, e = 4 mm) 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, e=4 mm kanatçık yüksekliği, b=20 mm kanatçık aralığında zikzak ve dış zikzak-düz-dış 
zikzak kanatçık eklenmiş kanala sahip plakalı ısı değiştiricilerinde ısı transferi ve akış yapıları 
karakteristikleri üç boyutlu zamandan bağımsız olarak incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, kanatçık 
yüksekliğinin etkisi ve kanalın alt ve üst yüzeylerindeki akışkanların sıcaklık dağılımları da 
araştırılmıştır. Sıcaklık dağılımları FLUENT paket programı kullanılarak görselleştirilmiştir. Pratikte 
yüksek basınç düşüşü ve dolayısıyla yüksek pompalama gücünden kaçınmak için genellikle düşük 
akış hızlarında çalışılmaktadır. Bu nedenle çalışmada, düşük hızlarda kanatçık kullanımının ısı 
transferi üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla Reynolds sayısının değeri 400 alınarak sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, faklı Reynolds sayısının Nusselt sayısı üzerindeki etkisi de 
incelenmiştir ve Re sayısındaki artışın, Nu sayısında artışa neden olduğu görülmüştür. Sonuçlar ters 
akış durumunda zikzak kanatçıklı kanalda düz kanala göre kanal çıkışında ısı transferi miktarında % 9' 
luk artış olduğunu göstermektedir. 
 
Çalışmada dikkate alınan değişkenler, kanatçık geometrisi ve yüksekliğinin değerlendirilmesiyle 
plakalı kanatçıklı ısı değiştiricisinin verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Kanatçıklar, ısı aktarım 
yüzeylerini genişletmeleri ve oluşturacakları akış dalgalanmalarıyla aynı hacimde ısı aktarım miktarını 
arttırmak amacıyla tasarlanmaktadırlar. Bununla birlikte, kanatçıkların uygun şekilde kullanılmaması 
ısı geçişini artırmak yerine azaltabilir. Bu nedenle, ince ve akışı engellemeyecek ölçüde sık aralıklı 
kanatçık tasarımının verimli olacağı söylenebilir. Sonuç olarak bu çalışma, plakalı kanatçıklı ısı 
değiştiricilerinin tasarımı açısından ileride yapılacak olan uygulamalara katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
 
 
SEMBOLLER 
 
p        : kanatçık genişliği (mm) 
b        : kanatçık aralığı (mm) 
Φ     : kanatçık açısı (o) 
e      : kanatçık yüksekliği (mm) 
H     : kanal yüksekliği (mm) 
L     : kanal boyu (mm) 
t      : katı yüzey kalınlığı (mm) 
W   : kanal genişliği (mm) 
d    : hidrolik çap (m) 
h : ısı taşınım katsayısı (W/m2 K) 
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k : ısıl iletkenlik katsayısı (W/m K) 
V  : kanala giriş hızı (m/s) 
ρ : yoğunluk (kg/m3) 
cp : özgül ısı (J/kg K) 
p : basınç (N/m2) 
T : sıcaklık (K) 
ν   : kinematik viskozite (m2/s) 
u, v, w : x,y,z yönlerindeki hız bileşenleri (m/s) 
μ : dinamik viskozite ( kg/s m) 
Re : Reynolds sayısı 
Nu : Nusselt sayısı 
φ  : viskoz kaybolma terimi 

tµ  : türbülans viskozitesi (kg/s m) 

k′  : türbülans kinetik enerji (m2/s2) 
ε  : türbülans dissipasyon terimi (m2/s3) 
 
 
İndisler 
 
s : yüzey 
∞ : ortam 
h : sıcak 
c : soğuk 
i : giriş 
1 : üst 
2 : alt 
-  : zaman ortalaması 
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FARKLI RADYANT PANEL KONFİGÜRASYONLARINA 
GÖRE ELDE EDİLEN PANEL ISI AKILARININ İNCELENMESİ 

 
 

Barış Burak KANBUR 
Cemil ÇALIKIRAN 
Handan ÇUBUK 
Kenan KAYA 
Şevket Özgür ATAYILMAZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada duvardan ısıtmada kullanılan bir sulu (hidronik) radyant panelde farklı tasarım 
parametrelerine göre panel ısı transfer özellikleri hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) kullanılarak 
incelenmiştir. Bu tasarım parametreleri başlıca; kanatlı yüzey işlevi gören folyo tabakasının kalınlığı, 
borulama mesafesi ve panel suyu giriş sıcaklığıdır. Sayısal çözümler HAD alanında yaygın olarak 
kullanılan bir akış modelleme programı olan ANSYS FLUENT yardımı ile yapılmıştır. Öncelikle radyant 
panelin farklı boru aralıklarına sahip üç boyutlu modelleri oluşturulmuş, sonrasında her bir boru aralığı 
için alüminyum folyo kalınlıkları değiştirilerek çözümler yapılmıştır. İlk olarak boru aralığı 100 ve 150 
mm; folyo kalınlıkları 0.5 ve 0.7 mm olmak üzere toplamda dört ayrı panel modeli göz önüne 
alınmıştır. Her bir folyo kalınlığı ve boru aralığı için su giriş sıcaklığının 30 ve 40 ºC olduğu çözümler 
elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar folyo kalınlığındaki artışın panel yüzeyindeki sıcaklık dağılımını 
iyileştirdiğini göstermiştir. Sonrasında 2.4 x 2.4 x 2.4 m boyutlarındaki bir hacim içerisindeki sıcaklık 
dağılımı her bir panel konfigürasyonu için elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Duvardan ısıtma, Radyant panel, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği(had), Sıcaklık 
Dağılımı.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, heat transfer characteristics of a wall-heating hydronic radiant panel model is 
investigated in terms of some design parameters by making use of Computational Fluid Dynamics 
(CFD). These parameters are thickness of the aluminum foil, which serves as an extended surface, 
pipe-spacing and panel water inlet temperature. Numerical solutions have been carried out by means 
of a widely used computational fluid dynamics (CFD) flow modeling software, ANSYS FLUENT. Firstly, 
3-D models of the radiant panel having different pipe spacings have been created; then numerical 
solutions have been obtained for each pipe spacing changing thickness of the aluminum foil. Pipe 
spacings of 100 and 150 mm and aluminum foil thickness of 0.5 and 0.7 mm, that is, four models in 
total have been taken into account. Water inlet temperature is set to 30 and 40 

o
C, respectively, for 

each foil and pipe-spacing combination. Results have shown that increasing thickness of the folio 
enhances the temperature distribution over the panel surface. Finally, temperature distribution in a 2.4 
x 2.4 x 2.4 m room is presented corresponding to each panel configuration.   
 
Key Words: Wall heating, Radiant panel, Computational fluid dynamics (CFD), Temperature 
distribution. 
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1. GİRİŞ 
 
Duvardan ısıtma-soğutma sistemleri, mahal sıcaklığının, suyun veya havanın sirkülasyonu suretiyle 
kontrol edildiği sistemlerdir. Eğer ısı transferinin %50’sinden fazlası radyasyon ile gerçekleşiyorsa, 
yüzey radyatif panel adını alır. Bu sistemler, kontrol edilen yüzey sıcaklığının 150°C’nin altında 
olmasıyla karakterize edilirler. Tek zonlu, sabit sıcaklıklı, sabit hava hacimli merkezi bir cebri 
havalandırma sistemi ile veya çift kanallı, tekrar ısıtmalı, çok zonlu ya da değişken hacimli sistemlerle, 
merkezi olmayan konvektif sistemlerle, mahal içi fan-coil terminal birimleriyle birlikte çalıştırılabilirler. 
Birleşik çalışan sistemler yük paylaşımlı (hibrid sistemler) olarak adlandırılır. Duvardan ısıtma 
sistemlerinde kullanılan akışkan genellikle sudur. Duvardan ısıtma sistemlerine benzer şekilde; 
zeminden, tavandan ısıtma-soğutma işlemleri yapılabilir. Genel olarak serpantin şeklinde boru 
demetlerinin duvarlara monte edilmesiyle oluşturulur ve kullanılır. [1] 
 
Duvardan ısıtma-soğutma sistemlerinde; mahalin içerisindeki insanlar; mahalin ısıtıldığını veya 
soğutulduğunu hissetmezler. Binayı oluşturan yüzeylerin sıcaklığı, çevre sıcaklığından önemli 
miktarda farklıysa, konveksiyon mekanizması aşırı sıcak veya soğuk yüzeylerin oluşturduğu 
konforsuzluğu ortadan kaldırma konusunda zorlanır. Isıtma ve soğutma panelleri bu eksikliği giderir. 
Bina malzemelerinin çoğu yüksek yayıcılığa sahip olup, radyatif panellerden kazandıkları ısıyı, tekrar 
yayarak bu amaca hizmet eder. Ayrıca şeffaf cam tarafından yayılan dalga boylarına karşı opak olan 
radyatif paneller, uzun dalga boylu radyasyonun küçük bir kısmını dışa geçirir. Bu olumlu özellikler¸ ısıl 
konforun oluşmasında önemli etkenlerdir. Paneller monte edildikten sonra; üzerleri alçı ile kaplanır, 
böylelikle yüzeye normal duvar görünümü verilir. Duvardan ısıtma-soğutma sistemleri aynı zamanda 
yenilenebilir enerji kaynakları ile kullanılabilir (örn: güneş enerjisi ve ısı pompası). Böylelikle milli 
kaynaklarımızın kullanılması, enerji kaynaklarımızın ve doğal çevrenin sürdürebilirliği açısından çok 
önemlidir. [2] 
 
Duvardan ısıtma-soğutma sistemlerinin sahip olduğu belli başlı nitelikler şu şekilde sıralanabilir [2]: 
 

1. Duvarlardaki yüzey alanı tavan ve tabandan daha fazla olduğundan, yerden ısıtmaya göre 
daha düşük sıcaklık aralığında çalışabilirler. 

2. Hem ısıtma hem soğutma yapılabilir. 
3. Homojen ısı dağılımı sayesinde ısıl konfor iyi sağlanır. 
4. Havayı kurutmazlar. 
5. İnsanı rahatsız edecek şekilde yüksek hızlı hava akımı olmaz. 
6. Isıtmada duvarlarda nem olmaz 
7. Atık ve düşük entalpi enerji kaynakları kullanılır. 
8. İlk yatırım maliyeti düşüktür. 
9. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına uygundur. 
10. Fosil yakıtlar kullanılmadığından çevre kirlenmesi önlenir. 
11. Binalardaki mevsimsel dağıtım verimi, diğer sistemlere göre yüksektir. 
12. Su ile çalışan panel sistemler, diğer sulu ısıtma-soğutma sistemlerine seri olarak 

bağlanabilirler. 
13. Ekipmanlar; bakım ve onarım hizmetlerini kolaylaştıracak şekilde merkezi bir yere 

yerleştirilebilir. 
14. Mekanik ekipman için koşullandırılan mahalde ayrı bir yer gerektirmez. 

 
Önceki yıllarda gerek çevre kirliliği, gerekse enerji kaynaklarının verimli kullanımı yeterince dikkate 
alınan etkenler değildi. Fakat son yıllarda küresel ısınmanın artması ve enerji kaynaklarının enerji 
ihtiyacını karşılayamama tehlikesinin ortaya çıkması, tüm dünya kamuoyunun gözünü enerji 
verimliliğine çevirmesine sebep oldu. Enerji verimliliğinin artması enerji tasarrufu ile doğrudan ilişkilidir. 
Günümüzde; ülkemizin sanayi uygulamalarında enerji tasarrufuna yönelik sistem revizyonları 
yapılarak verimliliğin artmasına çalışılıyor ve enerji kaynaklarının kullanımına dikkat edilmeye 
uğraşılıyor. Sadece sanayii değil, aynı zamanda konut sektöründe de enerji tasarrufu önemli bir yere 
sahip olmaya başladı. Isıl yalıtımın önemi arttı ve fosil yakıtları daha az kullanmanın yolları aranmaya 
başlandı. Bu bağlamda duvardan ısıtma sistemleri de özelinde konut sektörünün enerji ihtiyacını, 
genelinde ülkenin enerji gereksinimini azaltma bakımından önemli bir yere sahiptir. [3] 
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Radyant panellerden gerçekleşen ışınım panel yüzey normalinin doğrultusunun bir fonksiyonu 
değilken, taşınımın büyük oranda bu faktöre bağlı olduğu araştırmalar sonucunda görülmüştür [4]. 
Örneğin; tavana yerleştirilen ve aşağı bakan bir panel ile zemine yerleştirilmiş ve yukarı doğru ısı 
yayan bir panelin neden olduğu taşınım katsayıları büyük farklılık göstermekte, diğer parametreler 
sabit tutulduğunda ışınım ısı transferi hızı değişmemektedir. Bu nedenle farklı panel 
oryantasyonlarında ışınım ısı transferinin toplam ısı transferi içerisindeki oranı değişmektedir. 
 
Khan ve Coutin dıştan yalıtılmış bir oda içerisinde tavana yerleştirilen bir hidronik panel kullanılması 
durumunda zamana bağlı ısı transferini ifade eden bir matematiksel model geliştirmişlerdir [5]. Bu 
modelde panel birbirine paralel borulardan oluşmaktadır ve simetrik olarak tavanın tam ortasına 
yerleştirilmiştir. Enerji dengesini ifade eden denklemler bir örtülü sonlu fark metodu kullanılarak 
ayrıklaştırılmıştır. Paneldeki zamana bağlı iki boyutlu ısı iletimi denklemler panelden diğer yüzeylere 
olan ışınım ve taşınım ısı transferi ile birleşik halde göz önüne alınmıştır. Panel dışında ısı transferine 
dahil olan diğer elemanlar için de denklemler geliştirilmiştir. Radyasyona katılan bütün cisimler siyah 
cisim olarak kabul edilmiştir. Bu çalışma ile su giriş sıcaklığı, su debisi ve panel-tavan yüzey oranının 
ısı transfer performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
 
Zhang ve Plate tavana yerleştirilmiş bir radyant panelin ısı transfer karakteristiklerini araştırmak 
amacıyla bir sonlu fark algoritması geliştirmişlerdir [6]. 2 boyutlu bir model kullanarak zamana bağlı ve 
sürekli hal için panelde oluşan sıcaklık dağılımını modellemişlerdir. Bu da boru mesafesi ve 
konveksiyon ısı transfer katsayısının panel performansı üzerindeki etkisini görmelerini sağlamıştır. 
Elde ettikleri sayısal sonuçlar, yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarıyla büyük ölçüde örtüşmüştür. 
 
Athienitis bir yerden ısıtma sisteminin modellenmesi için açık, lineer olmayan bir sonlu fark metodu 
geliştirmiştir. Bu çalışma zemin yapı malzemesinin hem ısıtma paneli, hem de camlardan gelen güneş 
ışınımının sağladığı ısıyı depoladığını göstermiştir. Bu nedenle zemin yüzey sıcaklığı bazı durumlarda 
konfor sıcaklığının üzerine çıkabilmektedir. Termal konforun sağlanması şartıyla enerji tüketiminin 
azaltılması için bir kontrol sistemi geliştirmek amacıyla simülasyonlar farklı hava koşulları için de 
yapılmıştır. Sonuç olarak güneş radyasyonu ile kazanılan ısıyı da göz önüne alan ve maksimum yüzey 
sıcaklığını azaltan, böylece daha ekonomik olan sinüzoidal bir çalışma eğrisi elde edilmiştir [7]. 
 
Deneysel alanda Olesen duvardan ve yerden panellerle ısıtmanın performansı üzerine karşılaştırmalı 
bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada dış sıcaklık değişimi, pencerelerden gelen güneş ışınımı, 
aydınlatma ve insanlardan gelen ısı gibi etkenlerin neden olduğu dinamik şartlar da göz önüne 
alınmıştır. Sonuçlar her iki panel yerleşiminde de dinamik şartlar altında termal konforun sağlandığını 
göstermiştir. Ayrıca iki ayrı sistemin de enerji tüketiminin aynı seviyelerde olduğu görülmüştür [8]. 
 
Yost ve ekibi tavandan ısıtma durumunda enerji tüketimi ve termal konforu araştırmışlardır. Bir ısıtma 
sezonunun yarısı kadar zaman boyunca deneysel veri toplamışlardır. Sonuç olarak daha düşük hava 
sıcaklığında ısıtma yapılması, hızlı rejime girme, azaltılmış ısı kayıpları gibi faktörler sayesinde 
tavandan radyant panel ile ısıtmada enerji tasarrufu sağlandığı görülmüştür [9]. 
 
Chapman ve ekibi aralarında opak veya geçirimli ortam bulunan yüzeyler arasındaki radyasyon ısı 
transferini hesaplamak amacıyla üç boyutlu bir matematiksel model geliştirmişlerdir. Bu modelde 
yüzeyler arasındaki radyasyon ısı transferinin hesaplanmasında Discrete ordinates metodu 
kullanılmıştır. Sonuç olarak bu metodun termostat veya pencerenin yerleştirileceği yerin tespiti için 
önemli olan, bir yüzey üzerindeki radyasyon ısı akısı dağılımını hesaplayabildiği görülmüştür [10].  
 
Strand ve ekibi radyant ısıtma ile konvektif ısıtmanın enerji verimliliğini karşılaştıran bir model 
geliştirmişlerdir. Bu model bir enerji analiz programına girilmiş ve radyant sistemin yüzeyinde hem 
radyasyon hem de taşınım ısı transferi hesaplanmıştır. Çalışmanın sonuçları radyant sistemin enerji 
verimliliği yönünden daha üstün olduğunu göstermiştir [11]. 
 
Néstor Fonseca ve Cristian Cuevas kurduğu iki adet test odasıyla tavandan radyant ısıtma soğutma 
deneyleri gerçekleştirmiştir. Test odalarında Belçika şartlarındaki standart bir ofis simüle edilmiştir. 
Toplam 46 adet test yapılmıştır. Su debisinin, su sıcaklığının, havalandırma sisteminin ve ısıl yük 
dağılımının panel performansına etkisi incelenmiştir. Laboratuvar testlerinin sonuçlarına göre global ısı 
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transfer katsayısı, ısıtma durumunda soğutma durumuna göre her zaman %10 daha fazladır. Bina 
kabuğu ve paneller arasındaki termal rezistans %8 soğutma kapasitesini düşürmektedir [12].  
 
Myhren ve Holmberg yaptığı çalışmalar neticesinde geniş yüzeylerin ısıtma alanı olarak kullanılarak 
düşük sıcaklıklarda yapılan ısıtma işlemlerinde, radyasyon ağırlıklı bir ısı transferi meydana geldiğini 
göstermişlerdir. Bunun sonucunda daha düşük hava sıcaklıklarında termal konfor elde edilebilir. Bazı 
durumlarda hava sıcaklığı 1.5 °C’ ye kadar düşürülebilir. Bu durumda önemli miktarda enerji tasarrufu 
elde edilir. Çalışmasında standart bir ofisi modellemiş, termal konforu 1 °C daha düşük sıcaklıkta 
sağladığında %7 enerji tasarrufu elde etmiştir [13].  
 
Shigeru ve Hisataka boru tavan soğutma panellerinde boru sıklığını ve oda sıcaklığı ile panele 
gönderilen suyun sıcaklığını kullanarak yeni bir matematiksel model geliştirmiştir. Geliştirdiği 
matematiksel modeldeki verilerle deneysel sonuçları karşılaştırmıştır. Yaptığı analizler sonucunda 
ısıtma durumunda panelden gerçekleşen ısı transferinin %70’i radyasyonla, soğutma durumunda ise 
%60’ı radyasyonla gerçekleşmiştir [14]. 
 
Franc Sodec tavandan soğutma panelleri için ekonomik analiz çalışmaları yapmıştır. 45-55 W.m

-2
 

soğutma yükünün olduğu durumlarda tavandan soğutma ilk yatırım maliyeti VAV sistemlere göre %20 
oranında daha az çıkmıştır. Ayrıca %40-55 oranında yerden tasarruf sağlanmıştır. Pasif soğutmayla 
beraber tavandan soğutma VAV sistemlere göre %10-20 daha enerji tüketmiştir [15]. 
 
Bu çalışmada duvardan ısıtma amaçlı kullanılacak radyant panellerden elde edilen ısı akısının, 
radyant panel geometrisi içerisinde kullanılacak çeşitli parametrelere göre değişimi incelenmiştir. 
Değişken parametreler; folyo tabakası kalınlığı, panel suyu giriş sıcaklığı ve panel borulama mesafesi 
olarak belirlenmiştir. Tablo 1’de bu parametreler gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Panel Geometrisindeki Değişken Parametreler 
 

Parametreler Değişkenler 

Folyo Kalınlığı (mm) 0.5 0.7 

Su Giriş Sıcaklığı ( ºC ) 30 40 

Borulama Mesafesi ( mm ) 100 150 

 
Radyant panel geometrisi, 3 ayrı parametrenin içinde bulunan iki farklı değişken ile toplam 8 farklı 
geometriye sahip olur. Geometri farklılıkları, panelden elde edeceğimiz ısı akılarını etkileyeceğinden, 
incelememiz gereken 8 ayrı ısı akısı ortaya çıkar. 
 
 
 
 
2. HAD İLE SAYISAL ÇÖZÜM 
 
HAD yöntemi uygulanarak, bu çalışma için iki ayrı model analiz edilmiştir. Çalışmanın ilk kısmında; 
belirtilen farklı panel geometrileri modellenmiş ve analiz edilmiştir. Bunun sonucunda, 8 farklı 
parametreye göre sekiz farklı panel ısı akısı ortaya çıkmıştır. İkinci kısımda ise, elde edilen 8 farklı 
panel ısı akısı, 2.4 m x 2.4 m x 2.4 m lik bir oda hacmine uygulanmış ve oda içerisinde farklı panel ısı 
akılarından doğan sıcaklık dağılımları incelenmiştir. HAD yönteminde yönetici denklemler süreklilik, 
momentum ve enerjinin korunumu denklemleridir. 
 
Süreklilik Denklemi: 
 

      0u v w
x y z
  

  
  

  
  (1) 
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x yönünde momentum denklemi: 
 

2 2 2

2 2 2

u u u p u u u
u v w

x y z x x y z
 

        
        

         
  (2) 

 
y yönünde momentum denklemi 
 

2 2 2

2 2 2

v v v p v v v
u v w

x y z y x y z
 

        
        

         
  (3) 

 
z yönünde momentum denklemi 
 

2 2 2

2 2 2

w w w p w w w
u v w

x y z z x y z
 

        
        

         
 (4) 

 
Enerji Denklemi 
 

2 2 2

2 2 2
u v w

x y z x y z

     

      

     
      

 (5) 

 
Bu çalışmada, ısı transferi açısından ışınımla ısı transferi de incelendiği için radyasyon 
modellemesinden de bahsetmek gerekir. Discrete Ordinates bu çalışmada kullanılan radyasyon 
modelidir. Discrete ordinates (DO) radyasyon modeli radyatif transfer denklemini, her biri global 

kartezyen sistemi içerisinde belirlenmiş  vektör yönüyle ilgili sonlu sayıdaki ayrık katı parçacık açıları 

için çözer. 
 
Basınç-hız eşleştirmesi SIMPLE algoritması ile sağlanmıştır. Momentum, türbülans kinetik enerjisi (k) 
ve türbülans sönümleme hızına (ε) ait transport denklemlerindeki konvektif terimler ise Second order 
upwind metodu ile ayrıklaştırılmıştır. Second-order upwind metodu transport değişkenlerinde keskin 
süreksizliklerin meydana gelmediği problemlerde first-order upwind yöntemine göre daha gerçekçi 
sonuçlar vermektedir. Basınç için ise, doğal taşınım problemleri için uygun olduğu bildirilen Body-force 
weighted interpolasyon metodu kullanılarak her bir kontrol hacminin yüzeylerindeki basınç değerleri 
elde edilmiştir. 
 
 
2.1. Panel Eşanjör Modeli 
 
2.1.1. Geometri 
 
Panel performansının sayısal olarak incelenmesi ANSYS programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Ele 
alınan radyant panele ait üç boyutlu geometri bu program içerisinde bulunan geometri oluşturma 
modülü Design Modeler programı yardımıyla oluşturulmuştur. Çözüm ağı Meshing modülünde 
oluşturulduktan sonra, sonlu hacimler metodunu kullanan FLUENT ile sayısal çözümler yapılmış ve 
sonuçlar raporlanmıştır. 
 
Bu çalışmada göz önüne alınan ve sayısal analize dahil edilen panel kısımları aşağıdaki gibidir ve 
ayrıca Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 

1. Plastik boru( 2 mm et kalınlığında 12 mm dış çap) 
2. Alüminyum folyo (ışınım plakası) 
3. Boruların döşeneceği yuvalar 
4. Yüzey dolgu malzemesi (alçı) 
5. Yalıtım malzemesi 
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6. Dış duvar  

 
Şekil 1. Radyant duvardan ısıtma panelinin kesit görünüşü 

 
Çalışmadaki panel eşanjör modeli, panel ısı akılarını elde etmek için oluşturulmuştur. Bunun için paket 
programa ait tasarım modelinde, 8 farklı geometri için, 8 farklı model oluşturulmuştur. Şekil 2 de, panel 
geometrisi içerisindeki boru güzergahı gösterilmiştir. Şekil 3’de ise panel geometrisinin genel 
görünümü verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Panel Geometrisindeki Boru Hatları 

1 

2 

3 
 

5 

4 

6 
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Şekil 3. Panel Geometrisini Genel Görünümü 
 
2.1.2. Çözüm Ağı 
 
Çözüm alanı içerisinde dikdörtgen prizma ve üçgen dörtyüzlü elemanlardan oluşan kısmen yapısal, 
kısmen de yapısal olmayan bir ağ oluşturulmuş olup tüm çözümler için oluşturulan ağlar yaklaşık 1 
500 000 ile 2 000 000 arasında değişen hücre sayısına sahiptir. Ele alınan problemde en yüksek hız 
gradyenleri ile karşılaşılması tahmin edilen kısım olan borularda diğer parçalara göre daha küçük 
boyutlu elemanlar oluşturulmuştur. Öyle ki borulardaki ağ yoğunluğu 0.06 adet-hücre/mm

3
 iken 

yalnızca ısı iletiminin söz konusu olduğu yalıtım ve alçı kısımlarında bu değer sırasıyla 0.017 ve 0.028 
adet-hücre/mm

3
 olmaktadır. 
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Şekil 4. Borular ve panel geometrisi için oluşturulan ağ 
 

Modelde boru ile su, yalıtım ve alçı ara yüzeyleri ve panel ile oda ara yüzeyindeki hücreler birbiriyle 
konform değildir; bu nedenle bu kısımların birbiriyle temasta olduğu tüm yüzeyler sınır şartları 
belirlenirken “ara yüzey” (interface) olarak tanımlanmıştır. Su giriş ve çıkış yüzeyi sırasıyla velocity 
inlet ve pressure outlet, odanın tüm duvarları ve panel arka yüzeyi sabit sıcaklık şartı verilerek wall, 
alçı ve yalıtımın üst-alt-yan yüzeyleri ise sıfır ısı akısı şartı (adyabatik) şartı verilerek yine wall olarak 
tanımlanmıştır.  
 
2.1.3. Analiz 
 
Panel geometrisinin analiz işlemi ANSYS Fluent paket programında yapılmıştır. Panel eşanjör modeli 
için aşağıdaki Tablo 2’ de gösterilen sınır şartları uygulanarak, istenilen analiz şartları elde edilmiştir. 
 
Tablo 2. Analiz için Sınır Koşulları 
 

Yüzey Sınır Şartı 

Su Girişi velocity inlet 

Su Çıkışı pressure outlet 

Alüminyum Folyo Wall (Shell conduction) 

Yalıtım-Alçı ara yüzeyi 

Interface(coupled) 
Boru-yalıtım ara yüzeyi 

Boru-alçı ara yüzeyi 

Boru-su ara yüzeyi 

Panel-oda ara yüzeyi wall 

 
Panellere giriş yapan su hızı 1 m/s olarak uygulanmıştır. 
 
Oda hacmine etki eden panel ısı akılarını etkileyen önemli bir faktör, oda duvarlarının toplam ısı 
transfer katsayısıdır (U). Oda duvarlarının yapı bileşenleri birbirinden farklı olduğundan her bir çeşit 
duvar için farklı ısı iletim katsayılarının ve kalınlıkların girilebilmesi için fiziksel olmayan, gerçek 
duruma eşdeğer varsayımsal duvar malzemeleri tanımlanmıştır. Eşdeğer ısı iletim katsayıları bir 
duvarı oluşturan her bir bileşeni göz önüne alarak hesaplanan, dış taşınım katsayısını da içeren 
toplam ısı transfer katsayısının sadece ısı iletim katsayıları cinsinden ifadesidir. Bu yüzden oda 
duvarları için ayrıca bir eşdeğer kalınlık tanımlanmıştır. Tanımlanan kombine duvar malzemeleri ve 
bunlara ait eşdeğer ısı iletim katsayısı ve kalınlık değerleri ile birlikte duvar dış sıcaklıkları Tablo 3’ de 
sunulmuştur. Oda modelinde panelin yerleştirildiği duvar dış duvar, alt ve üst duvarlar sırasıyla zemin 
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ve tavan, geri kalan duvarlar ise iç duvar olarak tanımlanmış ve duvar dış yüzey sıcaklıkları buna göre 
tespit edilmiştir.  
 
Tablo 3. Oda duvarlarına ait eşdeğer ısı iletim katsayısı, kalınlık ve dış yüzey sıcaklık değerleri 
 

Malzeme 
Eşdeğer ısı iletim,  
katsayısı (W/mK) 

Eşdeğer duvar kalınlığı 
(m) 

Duvar dış sıcaklığı 
(K) 

dış duvar 0,014 0,35 272 

iç duvar 0,336 0,28 283 

zemin 0,086 0,215 283 

tavan 0,078 0,26 283 

 
2.1.4. Panel Eşanjör Modeli için sonuçlar: 
 
Panel eşanjör modeli analizinden elde edilen sonuçları görmek için paket program içerisindeki sonuç 
görüntüleme modülü aracılığıyla görsel olarak sonuçlara ulaşılmış ve elde ettiğimiz sonuçlar tablo 
haline getirilmiştir. Şekil 5 ve Şekil 6; 100 mm borular arası mesafe için 30ºC ve 40 ºC panel giriş suyu 
sıcaklıklarına göre sırasıyla 0.5 ve 0.7 mm folyo kalınlıklarında yapılan analizlerin görsel sonuçlarını 
göstermektedir. Şekil 7 ve Şekil 8 ise 150 mm borular arası mesafe için 30ºC ve 40ºC panel giriş suyu 
sıcaklıklarına göre sırasıyla 0.5 ve 0.7 mm folyo kalınlıklarında yapılan analizlerin görsel olarak 
sonuçlarını göstermektedir. 
 

 
 
Şekil 5. 100 mm boru aralığı ve 30 ºC su giriş sıcaklığı için boru orta düzlemi (folyo yüzeyi) üzerindeki 

sıcaklık dağılımının folyo kalınlığı ile değişimi a) 0.5 mm b) 0.7 mm folyo kalınlığı. 
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Şekil 6. 100 mm boru aralığı ve 40 ºC su giriş sıcaklığı için boru orta düzlemi (folyo yüzeyi) üzerindeki 

sıcaklık dağılımının folyo kalınlığı ile değişimi a) 0.5 mm b) 0.7 mm folyo kalınlığı. 
 

 

 
Şekil 7. 150 mm boru aralığı ve 30 ºC su giriş sıcaklığı için boru orta düzlemi (folyo yüzeyi) üzerindeki 

sıcaklık dağılımının folyo kalınlığı ile değişimi a) 0.5 mm b) 0.7 mm folyo kalınlığı. 
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Şekil 8. 150 mm boru aralığı ve 40 ºC su giriş sıcaklığı için boru orta düzlemi (folyo yüzeyi) üzerindeki 

sıcaklık dağılımının folyo kalınlığı ile değişimi a) 0.5 mm b) 0.7 mm folyo kalınlığı. 
 
Sayısal olarak incelenen 8 farklı panel geometrisi için ısı akıları elde edilmiştir. Isı akılarının düzenli bir 
şekilde beraber ifade edilebilmesi için, farklı panel geometrilerinin özelliklerine göre model numaraları 
verilmiştir. Tablo 4’te farklı panel geometrilerinin isimlendirilmesi yapılmıştır. Tablo 5’te ise, Tablo 4’te 
gösterilen panel model isimlerine göre, toplam yapılan 8 farklı analizden elde edilen ısı akıları 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 4. Farklı Panel Geometrilerinin İsimlendirilmesi 
 

Boru Mesafesi(mm) Folyo Kalınlığı (mm) Model İsmi 

100 
0.5 P1005 

0.7 P1007 

150 
0.5 P1505 

0.7 P1507 

 
Tablo 5. Farklı Panel Konfigürasyonlarına Göre Elde Edilen Isı Akıları 
 

 30 ºC 40 ºC 

Panel Modeli Panel ısı akısı, (W/m
2
) Panel ısı akısı, (W/m

2
) 

P1005 69.08 93.31 

P1007 69.18 93.49 

P1505 63.58 85.57 

P1507 63.89 86.1 

 
 
Tablo 5’te, farklı panel konfigürasyonlarına göre elde edilen ısı akıları verilmiştir. Isı akıları 
incelendiğinde, tek değişkenin folyo kalınlığı olduğu durumda, elde edilen ısı akısında kayda değer bir 
değişim görülmemektedir. Örneğin; 30 ºC panel suyu giriş sıcaklığı için 100 mm boru mesafesinde 0.5 
mm ve 0.7 mm folyo kalınlıklarına göre elde edilen ısı akıları sırasıyla 69,08 ve 69,18 W/m

2
 olarak 

elde edilmiştir.  
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Panel eşanjör modelinde yapılan analizler neticesinde; 2.4 x 2.4 x 2:4 m lik bir oda içerisine, bu farklı 
panel konfigürasyonlarının uygulandığı durumda ortaya çıkan sıcaklık dağılımı incelenmiştir. Bu 
inceleme HAD ortamında yapılmış ve Panel eşanjör modeli isimli HAD analizinden farklı olduğunu 
belirtmek amacıyla Üç Boyutlu Oda Modeli olarak adlandırılmıştır. Üç Boyutlu Oda Modeli analizi, 
tasarımından sonuçlarının incelenmesine kadar ANSYS Fluent paket programında düzenlenmiştir.  
 
Üç Boyutlu Oda Modeli analizinde, 8 farklı panel konfigürasyonundan elde edilen ısı akıları 
incelenmek istenmiştir. Fakat folyo kalınlıklarının elde edilen ısı akısındaki değişimi çok etkilemediği, 
Panel eşanjör modeli analiz sonuçlarından görülmüştür. Bu nedenle oda hacmine uygulanan ısı 
akılarında, elde edilen 8 farklı değerden sadece dördü dikkate alınmıştır. Örneğin; 150 mm boru 
aralığı mesafesi için 40 ºC panel suyu giriş sıcaklığında 0.5 ve 0.7 mm folyo kalınlığında elde edilen ısı 
akıları sırasıyla 85.57 ve 86.1 W/m

2
 olarak belirlenmiştir. Bu iki değer birbirine çok yakın olduğu için 

analizde odaya verilen ısı akısı 85 W/m
2
 olarak uygulanmıştır. Bu düşünce ile, odaya verilen 4 farklı ısı 

akısı değeri aşağıdaki gibi verilmiştir. 
 

1.  30 ºC P1005 ve P1007 için 70 W/m
2
 

2.  30 ºC P1505 ve P1507 için 65 W/m
2
 

3.  40 ºC P1005 ve P1007 için 95 W/m
2
 

4.  40 ºC P1505 ve P1507 için 85 W/m
2
 

 
 
2.2. Üç Boyutlu Oda Modeli 
 
2.2.1 Geometri 
 
İkinci sayısal modele ait geometri, 2.4 x 2.4 x 2.4 m boyutlarındaki bir oda hacminde, panellerin 
yerleştirildiği yeri temsil etmek amacıyla farklı yüzeyler işaretlenerek oluşturulmuştur. 
 

 
 

Şekil 9. Üç Boyutlu Oda Modeli Geometrisinin İzometrik Görünümü 
 
 

2.2.2. Çözüm Ağı 
 
Üç Boyutlu Oda Modeli geometrisinin çözüm ağı, CutCell Meshing Method uygulaması ile yapılmıştır. 
Çözüm ağında toplam 1330795 adet element vardır ve mesh kalitesi 0.51 (Orthoganal Quality 
metoduna göre) olarak görülmüştür. Şekil 10’da Üç Boyutlu Oda Modeli geometrisine ait çözüm ağı 
görülmektedir. Şekil 11’de ise Panel yüzeylerindeki çözüm ağları daha belirgin şekilde görülebilir.  
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Şekil 10. Çözüm Ağı İle Sarılmış Üç Boyutlu Oda Modeli Geometrisinin İzometrik Görünümü 
 

 
 

Şekil 11. Panel Yüzeylerindeki Çözüm Ağlarının Daha Yakından İncelenmesi 
 

 
2.2.3. Analiz 
 
Üç Boyutlu Oda Modeli geometrisine HAD analizi ANSYS Fluent paket programı uygulanarak 
yapılmıştır. Analizin sınır şartları Tablo 6’da belirtilmiştir. Oda duvarları için tanımlanan malzeme, 
eşdeğer ısı iletim katsayısı değerleri ile kalınlıkları ve dış yüzey sıcaklıkları birinci kısımda incelenen 
panel eşanjör modelinde tespit edildiği gibidir. Kullanılan ayrıklaştırma ve interpolasyon yöntemleri 
birinci modelde benimsenen şekliyle kabul edilmiştir. 
 
 
Tablo 6. Üç Boyutlu Oda Modeli Analizi İçin Gerekli Olan Sınır Şartları 
 

Yüzey Sınır Şartı 

Oda Duvarları Wall(Wall thickness) 

Panel Yüzeyleri Wall(Radiation-Discrete Ordinates) 
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2.2.4. Üç Boyutlu Oda Modeli İçin Sonuçlar 
 
Üç Boyutlu Oda Modeli için elde edilen analiz sonuçları paket program içerisinde incelenmiştir. 
Sistemde oda duvarları üzerine monte edilmiş panel ısı akılarından elde edilen 4 farklı ısı akısına göre 
sıcaklık dağılımları elde edilmiştir. Sıcaklık dağılımları incelenirken, panel yüzeyinden itibaren 0.8 m 
aralıklarla düzlemler belirlenmiş ve bu düzlemler üzerindeki sıcaklık dağılımları incelenmiştir. Buna 
göre panellerin yerleştirildiği duvarın sıcaklığı en yüksektir ve (Şekil 12-13-14 ve 15). Bununla beraber 
sıcaklığı artan havanın doğal taşınım yoluyla yükselmesi sonucunda oda içerisindeki sıcaklık gradyeni 
+y yönünde pozitif olmaktadır. Panel yerleşiminin bir sonucu olarak düşey yöndeki sıcaklık farkının 
maksimum yaklaşık 2 K gibi oldukça düşük bir mertebede olduğu, sıcaklık kontürlerinden 
anlaşılmaktadır. Buradan, odada düşey yöndeki hava hızlarının da düşük kalacağı tahmin edilebilir. Bu 
durum mahal içerisinde ısıl konfora ulaşılması ve ortamda bulunan kişilerin sıcaklık farkından 
doğabilecek rahatsızlık hissinin en aza indirilmesi veya yok edilmesi açısından önemlidir. z=0.8 ve 
z=1.6 düzlemlerindeki sıcaklık dağılımlarının birbirinden dikkate değer bir sapma göstermediği 
söylenebilir. Bu sonuç oda içerisinde, duvarlardan belli bir uzaklıktaki bölgelerde sıcaklık için homojen 
dağılım kabulünün yapılableceğini gösterir. Oda içerisindeki sıcaklık yatayda –z yönünde, yani z=0 
düzlemiyle gösterilen dış duvara yaklaşıldıkça azalmaktadır. Sistem rejim durumuna girdiğinde 
panellerin yerleştirildiği dış duvar ile diğer duvarların sıcaklıkları arasındaki fark radyasyon 
mekanizmasının sürekli çalışmasını sağlayan faktördür. Mahaldeki havanın ısınması ise panel duvarı 
ve radyasyon yoluyla ısınan diğer duvar yüzeylerinde gerçekleşen doğal taşınımla olur.  
 

 
 

Şekil 12. 65 W/m
2
 Panel Isı Akısı İçin Oda İçerisindeki Sıcaklık Dağılımı 
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Şekil 13. 70 W/m
2
 Panel Isı Akısı İçin Oda İçerisindeki Sıcaklık Dağılımı 

 

 
 

Şekil 14. 85 W/m
2
 Panel Isı Akısı İçin Oda İçerisindeki Sıcaklık Dağılımı 

 
 
 
 
3. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, belirli değişkenlere göre oluşturulan farklı panel geometrilerinden elde edilen farklı 
panel ısı akıları incelenmiştir. Folyo kalınlığı, borulama mesafesi ve panel suyu giriş sıcaklıkları 
panellerde farklı geometri ve konfigürasyonların oluşmasını sağlayan belirli değişken parametrelerdir. 
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Tablo 4’te görüldüğü gibi, her bir panel modeli için farklı panel ısı akıları ortaya çıkmıştır. Folyo 
kalınlıkları dışında diğer tüm parametreleri aynı olan geometrilerden elde edilen ısı akıları arasında 
ihmal edilebilecek kadar küçük bir fark olduğu görülmektedir. Buna göre; folyo kalınlığının, elde edilen 
panel ısı akısında önemli bir etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 
 
Tüm farklı panel geometrileri için, 30 ºC ve 40 ºC panel suyu giriş sıcaklıklarına göre elde edilen ısı 
akıları incelendiğinde, aynı model panel geometrisinde 30 ºC panel giriş suyu sıcaklığından elde edilen 
ısı akısı, 40 ºC panel giriş suyu sıcaklığından elde edilen ısı akısına göre yaklaşık %26 daha azdır. 
 
Mevcut panel yerleşiminde oda içerisinde duvarlardan yeterince uzak bölgelerde sıcaklık dağılımının 
homojene yakın özellikte olduğu görülmüştür. Tüm panel modelleri için düşey yöndeki minimum ve 
maksimum sıcaklıklar arasındaki fark yaklaşık 2 K civarında gerçekleşmektedir. Buna göre; doğal 
taşınımda hava hareketi doğrudan sıcaklık farkından kaynaklanan yoğunluk değişimine bağlı 
olduğundan, incelenen mahalde hava hızının kabul edilebilir sınırlar içinde kalacağı öngörülebilir.  
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KANAL TİPİ ISITMA SOĞUTMA BATARYALARINDA HAVA 
KAÇAKLARININ İNCELENMESİ 

 
 

Hatice TOSUN 
Engin SÖYLEMEZ 
Ayhan ONAT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yapılan çalışmada kanal tipi ısıtıcı soğutucu bataryalarda hava kaçağı değerlerinin, kaçakların neden 
kaynaklandığının ve muhtemel kaçak bölgelerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
 
Batarya içinde hava kaçak miktarını ve bölgelerini belirlemek için, öncelikle kanal tipi ısıtma-soğutma 
bataryalarında referans bir ürün üzerinde 400, 800, 1200, 1600 ve 2000 Pa ortalama test 
basınçlarında, testler gerçekleştirilmiştir. Referans ürün üzerinde iyileştirmeler sırasıyla uygulanmış ve 
ürün yeniden test edilerek, iyileştirmelerin etkisi referans sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmada 
uygulanan iyileştirmeler: (1) Bataryanın köşelerine silikon sıkılması, (2) Ayna-kapak birleşim 
bölgelerine conta yerleştirilmesi, (3) Her iki iyileştirmenin birlikte uygulanması ve son olarak (4) Ayna 
ve borular arasındaki boşlukların kapatılmasına ilişkin, uygun ayna malzemesi ve kalınlığının tespitidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Isıtma bataryası, Soğutma bataryası, Kanal tipi, Hava kaçağı  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, it is aimed to investigate the amount of the air leakages, the root of the leakages and 
certain leakage zones in duct type heating cooling coils. 
 
In order to define the amount of leakages and leakage zones, first of all, the tests have been carried 
out on a reference coil at the average test pressures of 400, 800, 1200, 1600, and 2000 Pa. 
Enhancements have been applied on the reference coil alternately and the reference coil has been re-
tested. Then, the effect of the enhancements is compared to the reference results. The enhancements 
are: (1) The corners have been closed with a multipurpose sealant (2) A rubber joint/seal have been 
used between the zones where casings and end-plates are combined (joints of the product), (3) Both 
enhancements are applied together (4) In terms of avoiding the holes between the end-plates and 
tubes, accurate end-plate material and thickness are defined. 
 
Key Words: Heating coil, Cooling coil, Duct type, Air leakage 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Konut, ticari ve endüstriyel binalarda kullanılan klima sistemleri konusunda yapılan çalışma ve 
araştırmalarda, iç hava kalitesi, ısıl konfor, sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması gibi kavramların 
yanı sıra, hava kaçaklarının neden olduğu enerji kayıplarına da odaklanılmalıdır [1]. Klima 
santrallerinin kanal sistemlerinde kullanılan kanallar, sac metal, esnek plastik ve kompozit 
malzemelerden yapılabilen, dairesel, dikdörtgen ve elips (oval) şeklinde üretilebilmektedir. Bununla 
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birlikte çeşitli amaçlar için kullanılan, damperler, dönüş kanalları, değişken hava hacimli (VAV) kontrol 
üniteleri klima sistemlerinde kullanılan diğer önemli elemanlara örnek gösterilebilir [2].  
 
Çeşitli araştırma ve çalışmalar, klima santrallerinde (AHU) ve kanallarda hava kaçaklarından dolayı 
meydana gelen enerji kayıplarının önemli bir düzeyde olduğunu göstermektedir. Özellikle ofis, büyük 
ticari ve endüstriyel binalar ve konutlarda bulunan kanal sistemlerindeki kava kaçakları, uygun 
olmayan havalandırma kanalları ve kötü monte edilen komponentler, yetersiz sızdırmazlık çalışmaları, 
yıpranmış bantlar ve bakım sırasındaki fiziksel hasarlardan meydana gelmektedir [3]. Hava kaçağı, 
kanallarda ciddi bir sorun olmasına karşın, hava kaçaklarını azaltmanın gerekliliği üzerinde yakın 
zamana kadar yeterince durulmamıştır. Hava kaçağı ile meydana gelen ekstra hava ihtiyacı, fan 
tarafından sağlanarak, artı enerji sarfiyatına sebep olur. Hava kaçaklarındaki artış fan yükünde, 
böylece fan güç tüketiminde bir artışa yol açar [4]. Carrie, Bossaer, Andersson, Wouters ve 
Liddament, kanal kaçakları üzerine Belçika ve Fransa'da 42 kanal sisteminde araştırmalar yapmıştır. 
Bu çalışma hava kaçak oranlarının EUROVENT 2 (Sınıf A)’de yer alan maksimum hava kaçağı 
sınırından üç kat daha fazla olduğunu göstermiştir [3]. 
 
Özerdem ve Aydın [2] hava kaçağının enerji sarfiyatındaki etkisi üzerine bir analiz 
gerçekleştirmişlerdir. Yapmış oldukları deneyler, birleşme yüzeyleri ve köşelerden olan kaçak 
miktarının dairesel kanallarda % 92 ve dikdörtgen kanallarda ise % 86 olduğu ve bu kaçakların toplam 
hava kaçağı içinde en yüksek orana sahip olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, (seam leakage) 
bağlantı yeri kaçakları,  dairesel için en fazla % 13 ve dikdörtgen kanallar için % 20 ile toplam kaçak 
içerisinde önemli bir paya sahiptir. Sızdırmazlık contaları kullanarak kaçak miktarını azaltmak bir 
çözüm olarak önerilmiştir. Fisk [4] büyük ticari binalardaki kanal sistemleri içindeki hava kaçaklarını 
araştırmıştır. Araştırmada, kanalların enerji kayıplarının, hem hava kaçağı hem de iletimle tetiklendiği 
vurgulanmıştır. Buna ek olarak, besleme kanalında tahmin edilen hava kaçak miktarının, giriş hava 
debisinin % 0 ila % 30 aralığında yer almaktadır. 
 
Klima santrallerinde kanallardaki hava kaçağı sınırlarının ve kaçak sınıflarının belirlenmesi için, 
Eurovent 2/2, EN 1886 ve DW/143 (kanal sızdırmazlık testi), EN 1751, SMACNA (HVAC Hava Kanal 
Sızdırmazlık Testi El kitapçığı) ve EN 15727:2010 gibi çeşitli standartlar referans alınmaktadır. Bu 
standartların tümü, uygulamalarda hava kaçakları sebebiyle meydana gelen fazla maliyet, gereksiz 
güç kaybı ve gürültü sorunlarını önlemede zorlayıcı yönde etkide bulunmaktadır. Bu çalışmada ise, 
kanal tipi ısıtma-soğutma bataryalarının hava kaçaklarının, kanallar ile ortak karakteristikler 
göstermesi nedeniyle aynı standartlar dikkate alınmıştır. 
  
Kanal tipi bataryalar; büyük ve yüksek kapasiteli tek klima santrali ile şartlandırma yerine; her katın 
kendi konfor ihtiyacını karşılayabileceği yüksek enerji verimliliğine sahip kompakt tip klima santralleri 
ile beraber kullanılabildikleri gibi; merkezi bir santral ile birden fazla sayıda kullanılarak her zonun ayrı 
ayrı şartlandırılması maksadı ile de kullanılmaktadırlar. Bunların yanında çeşitli proseslerde ve ek 
kapasite ihtiyacı olduğu durumlarda da ısıtıcı ya da soğutucu olarak tercih nedeni olmaktadırlar. Kanal 
tipi bataryalar ile akuple olarak çalışan yüksek enerji verimliliğine sahip ısı geri kazanım santralleri 
kompakt bir yapıya sahip olduklarından;  ek bir alan ihtiyacını duymamaktadırlar. Dolayısı ile her katın 
kendi konfor ihtiyacında şartlandırılması vb esnekliklerin yanında;  alandan da tasarruf sağlayarak bu 
alanların başka maksatlar için kullanılmasına da olanak sağlamaktadırlar. 
 
Bununla beraber; değişken debili (VAV) sistemlerin sıkça kullanıldığı hastane, alış-veriş merkezi, 
toplantı salonları gibi mahallerde, hava tek bir santral ile belli bir değere kadar şartlandırılmaktadır. 
Daha sonra, hava, kanallarla taşınarak mahale kadar getirilmektedir. Her mahalin kendi talebine ve 
ihtiyacına uygun son şartlandırma ise bir debi ayarlama cihazı (VAV kutusu) ve kanal tipi batarya 
kullanılarak yapılmaktadır.  Böylece sistemin tümü içindeki enerji verimliliği yanı sıra şartlandırılmış 
havanın uzun kanallar boyunca taşınması sırasındaki enerji kaybı da önlenmektedir. Binaların güneşte 
kalan bölümlerinde ek soğutma kapasitesi ihtiyacını karşılamak üzere de kanal tipi batarya kullanımı 
uygulama alanlarındandır. 
 
Klima kanallarının önemli bir elemanı durumundaki kanal tipi bataryalarındaki hava kaçakları henüz, 
yeterince incelenmediği gibi, kaçak sınırları, klima kanalları için belirlenen standartlara tabi 
tutulmuştur. Bu durum, kanallara nazaran çok daha küçük yüzey alanına sahip bataryaların, sırasıyla 
en iyi sızdırmazlık sınıfları olan D ve C sınıflarının sağlanmasında güçlük çıkarmaktadır. Kanal tipi 
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batarya üreticileri, son yıllarda enerji verimliliği konusunda artan duyarlılıkla birlikte, ürünlerindeki hava 
kaçak miktarını azaltmakla kalmayıp, bunların hava sızdırmazlık sınıflarının tespiti için standartlara 
uygun ölçüm düzeneklerini kurmaktadırlar.  
 
 
 
 
2. ARAÇ VE YÖNTEMLER 
 
2.1. Malzemeler 
 
2.1.1. Orifis Plaka ile Ölçüm Yöntemi 
 
Proctor ve Srinivasan [6] kanallardaki hava kaçaklarını ölçmek için kullanılan çeşitli test yöntemlerini 
çalışmalarında ortaya koymuşlardır. [5] [6] Proctor ve Srinivasan [6] hava kaçağı ölçümleri için en 
doğru ve duyarlı yöntemin orifis plaka ile ölçüm yönteminin olduğunu ileri sürmüştür. Orifis plaka 
yöntemi, hava kaçakları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda ve standartlarda kabul edilebilir 
değerlerin bulunmasında/ölçülmesinde temel yöntem olarak kullanılmaktadır. Sabit geometriye sahip 
orifis plakaları, özellikle petrol ve gaz endüstrisinde sıvı akış ölçümü için kullanılan en yaygın akış 
ölçerdir. Basitliği, üretiminin kolaylığı ve yüksek hassasiyeti ile rakiplerine (diğer yöntemlere) göre 
üstünlük sağlamaktadır. 
 
Bu çalışmada, orifis plaka ile ölçme yönteminin niteliksel olarak doğrulu kanıtlandığı için, ölçümlerde 
bu yöntem tercih edilmiştir. Test düzeneği SMACNA, ISO 5167 ve EN 15727:2010 standartları 
referans alınarak kurulmuştur. Basınç kaybı ölçüm yöntemi ve hava debisi hesaplamalarında ise, 
SMACNA, EN 1886, DW 144 ve EN 15727:2010 standartları dikkate alınmıştır [8], [9], [10], [11]. EN 
15727:2010 ve DW 144 standartlarına göre, her bir test basıncı en az 5 dakika boyunca belirtilen test 
basıncı ±% 5 içinde tutulmalıdır. Bu çalışmada ise, test basınçları, mümkün olduğunca ±% 2 oranında 
olacak şekilde testler gerçekleştirilmiştir. Çünkü bu aralık içinde kalan test basınçlarında, değişimin 
etkisi neredeyse sıfırdır. 
 

 
 

Şekil 1. Deney Düzeneği Elemanları 
 
Test sisteminde temel elemanlar/cihazlar, Şekil 1’de gösterildiği gibi, değişken hızlı fan (blower), 
potansiyometre, paslanmaz çelik boru, akış düzenleyici, orifis plaka, esnek hortum, fark basınç 
transmitterleri ve basınç transmitteridir. Maksimum hava debisi 230 m3/h, max test basıncı 3500 Pa, 
maksimum hız (devir) 9000 min-1 değerlerine sahiptir. Basınç transmitterleri ±% 1 hassasiyete sahiptir. 
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2.1.2. Test Edilen Batarya 
 
Test edilen batarya galvanik kaplamadan yapılmıştır. Uzunluğu (L) 700mm, yüksekliği 400 mm, 
genişliği 190 mm’dir. Ünitesinin iç yüzey 0,4256 m2 olarak hesaplanmıştır. Test Düzeneği Şekil 2 ve 
Şekil 3’ de verilmektedir. 
  

 
 

Şekil 2. Test Edilen Batarya 
 

 
 

Şekil 3. Deney Düzeneğinin Teknik Çizimi 
 
 
2.2. Yapılan Çalışmalar 
 
Bu çalışmanın amacına başarıyla ulaşması için, test düzeneğinin kendisinden, bağlantıları vs., kaçak 
olmamasına dikkat edilmiştir. Bataryalardaki hava kaçakları, batarya içinde oluşturulan belli test 
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basınçlarında incelenmiştir. Test basınçları sırasıyla, 400, 800, 1200, 1600 ve 2000 Pa olacak şekilde 
seçilmiştir. 
 
Kanal tipi bataryalarda olası hava kaçaklarının, bataryanın köşelerinde, ayna-kapak birleşim 
bölgelerinde, perçin bağlantılarında ve ayna-boru birleşim noktalarında olması beklenmektedir. 
Çalışmanın başlangıcında, köşe ve ayna-kapak birleşim noktalarındaki kaçakların tespiti için batarya 
aynaları deliksiz ve hiçbir iyileştirme yapılmamış bir şekilde referans ürün olarak üretilmiştir. Kaçak 
bölgelerinden ilki ürünün köşeleridir. Birinci iyileştirme köşelerdeki kaçakları önlemek için muhtemel 
kaçak noktalarının silikonla (SikaFlex-221 Grey) kapatılması olmuştur. İkinci uygulamada aayna ve 
kapak birleşim bölgelerine conta malzemesi yerleştirilmiştir. Conta malzemesi SikaFlex  R221 RLT’ dir. 
Sonraki uygulama ise bu iki iyileştirmenin birlikte uygulanmasıdır. 
 
Çalışmanın diğer adımı, ayna ve boruların birleşim noktalarındaki kaçakların tespiti ve iyileştirme 
çalışmaları olmuştur. Çünkü bataryada bulunan boruların, aynalara şişirme yoluyla birleştirilmesi 
esnasında, ayna ve borular arasında boşluklar oluşabilmektedir. Bataryada boru sayısının artmasına 
paralel olarak bu deliklerin sayısı ve dolayısıyla kaçak miktarı da artmaktadır. 
 
Bu bölgelerdeki kaçakları önlemek için ayna ve borular arasında boşluk oluşmamasını ekonomik ve en 
az işçilikle sağlayabilecek şekilde bir çözüm hedeflenmiştir. Bunun için, şişirme miktarı arttırılmakla 
kalmamış, şişirmenin ayna dışına çıkması sağlanarak daha etkin bir birleşme sağlanmıştır. Şişirme 
miktarının arttırılmasına bağlı olarak boruların kesilmesini önlemek için uygun ayna malzemesi ve 
kalınlığı üzerinde durulmuştur.  
 
 
2.3. Hesaplamalar 
 
Hacimsel debinin hesaplanmasında, SMACNA [11] tarafından keskin kenarlı orifis plaka ile ölçüm 
metodunda işaret edilen bağıntılar kullanılmıştır. Deniz seviyesinde ve 20 oC sıcaklıkta bağıntı, İngiliz 
Birim Sistemi’ne göre, 
 

PDKQ ∆×××= 2
28,21  [cfm]   (1) 

 
1 nolu bağıntı metrik sistem’e çevrildiğinde, bağıntı aşağıdaki gibi olmaktadır. 
 

( ) 699,1
4,25104,25

8,21 2 ×
×
∆

×







××=

PDKQ  [m3/h]   (2) 

 
Burada Q hacimsel debiyi (m3/h), K orifis katsayısını (bu test düzeneği için, D2/D1= 0,132, diğerleri için 
K=0.605) (EN 15727:2010). D1 ve D2 sırasıyla boru iç ve orifis delik çapını temsil etmektedir ve 
sırasıyla 82 mm ve 12,5 mm’ dir.  
 
Test prosedürü şu şekildedir: ilk olarak, basınç kaybı (∆P, Pa) belirlenen bir test basıncında (P test, Pa) 
ölçülmektedir. Daha sonra, havanın hacimsel debisi (Q), 2 nolu bağıntı yardımıyla hesaplanmaktadır.  
Hava kaçak sınırının hesaplanması için aşağıdaki 3 nolu bağındı kullanılır:  
  

f = Q/A [L /(sm2)]   (3) 
 
f hava kaçak sınırı (HKS) [L /(s.m2)], Q ise L /s birimi cinsinden hacimsel debidir. A, bataryanın toplam 
iç yüzey alanıdır. 
 
Yüzde olarak, kaçak miktarı ve hata oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:  
 
Kaçaklardaki azalma (%) = [(HKSRKISB-HKSKISB)/HKSRKISB]*100   (4) 
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3. TEST SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 
Referans ürün testi ile elde edilen hava kaçaklarının ortadan kaldırılması için yapılan ilk uygulama 
köşelerin silikon ile kapatılmasıdır. Bu uygulama ile beraber hava kaçağında dikkate değer bir azalma 
görülmüştür. 400 Pa basınçta azalma oranı yaklaşık %14 iken, bu değer 2000 Pa’da %27’ye kadar 
çıkmaktadır (Şekil 4).  

 
Şekil 4. Sadece Silikonun Etkisi 

 
İkinci uygulama, ayna ve kapak birleşim bölgelerindeki kaçakların önlenmesi için bu bölgeye conta 
malzemesi uygulanmasıdır. 400 Pa basınçta azalma oranı yaklaşık %47 iken, bu değer 2000 Pa’da 
%60’ıncivarındadır (Şekil 5).  

 
Şekil 5. Sadece Contanın Etkisi 

 
Her iki iyileştirme adımı birlikte uygulandığında ise hava kaçak miktarı muazzam ölçülerde 
azaltılabilmektedir. 400 Pa ve 2000 Pa test basınçlarında, hava kaçak azalma miktarlarında sırasıyla 
%70 ve %80 değerlerine ulaşılmaktadır (Şekil 6).  
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Şekil 6. Silikon ve Contanın Birlikte Uygulanması 

 
Uygun ayna malzemesi ve kalınlığı tespiti için yapılan diğer test çalışmalarının ilkinde, 1.5 mm 
kalınlıkta alüminyum (Al) ve Galvaniz malzemelerden yapılmış aynalara ve referans batarya ile aynı 
boyutlara sahip ürünler test edilmiştir. Al aynalarla üretilen ürünün hava kaçak miktarı, galvaniz 
malzemeyle yapılanlara göre %35-41 oranlarında daha az hesaplanmıştır. 
 

 
 

Şekil 7. 1.5 mm Kalınlıkta Al ve Galvaniz Aynaların Hava Kaçak Miktarlarının Karşılaştırılması 
 
Bir diğer testte ise, 1,5 mm Al aynaya sahip ürün ile 2 mm kalınlığında bir başka Al aynaya sahip ürün 
karşılaştırılmıştır. Şekil 8’e göre, ayna kalınlığını arttığında kaçak miktarı da artmaktadır. 
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Şekil 8. 1.5 mm ve 2 mm Kalınlıkta Al Aynaların Hava Kaçak Miktarlarının Karşılaştırılması 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Kanal tipi bataryalarda hava kaçağını tetikleyen etkenler deneysel olarak incelenmiştir. Belirlenen bir 
ürün üzerinde farklı test basınçlarında testler gerçekleştirilerek basınç kayıpları ölçülmüş ve elde 
edilen sonuçlar yardımıyla hava kaçak miktarları hesaplanmıştır. 
 

1. Kanal tipi bataryaların uygulama sahaları, ciddi kullanım miktarları ve hava kaçaklarının 
azaltılarak enerji kayıplarının en aza indirilmesine dönük zorlayıcı yasalar sebebiyle, bu tip 
ürünlerde de hava kaçaklarının en aza indirilmesi hedeflenmelidir. 

2. Kanal tipi bataryalarda en önemli kaçak bölgeleri, ayna-kapak birleşim bölgeleri ve köşe 
bağlantı noktaları ve ayna-boru birleşim bölgelerindeki delikleridir. 

3. Köşelere silikon uygulanması, ayna ve kapak birleşim bölgelerindeki conta kullanılması hava 
kaçak miktarında ciddi azalmalar sağlamıştır. 

4. Ayna-boru birleşim noktalarında boşlukların oluşmaması için uygun şişirmenin yapılması, 
uygun ayna malzemesi ve kalınlığının tespit edilmesi kaçakların azalmasına katkı 
sağlamaktadır. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, 10 inç (254 mm) çapında, yalıtımsız alüminyum-katmanlı bir esnek hava kanalının 
basınç düşüşü karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla farklı sıkıştırma ve bükülme şartları altında 
deneyler gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneği, ANSI/ASHRAE 120-2008 standardındaki yönergeye 
uygun olarak kurulmuş ve basınç düşüşü verileri, aynı standarttaki metodolojiye dayalı olarak 
ölçülmüştür. Esnek kanal basınç düşüşü davranışını temsil eden denklemleri oluşturmak için Power 
Law Modeli kullanılarak deneysel veriler işlenmiştir. Bölgesel kayıp katsayıları, her bükülme durumu 
için regresyon analizi yapılarak hesaplanmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki; gergin ve tüm sıkıştırılmış 
durumlarda Power Law Modeli kullanılarak türetilen ampirik basınç kaybı denklemleri, 10 inç (254 mm) 
çaplı esnek kanaldaki basınç düşüşü değerlerini, 700 ila 2250 m3/h debi aralığında maksimum ± % 5 
bir hata ile tahmin edebilmiştir. Aynı debi aralığında ölçülen basınç düşüşü değerleri, gergin ve 
sıkıştırılmış durumlar için 1 ile 85 Pa/m aralığına, bükülmüş durumlar için 1 ile 130 Pa aralığına 
düşmektedir. Bölgesel kayıp katsayısı ise bükülme açısına bağlı olarak 0.1 ile 1.5 aralığında 
değişmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Alüminyum esnek hava kanalı, deneysel çalışma, basınç kayıpları, sıkıştırma 
etkisi, bükülme etkisi.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the experiments were conducted for the determination of pressure drop characteristics of 
the non-insulated aluminum-laminated flexible air duct at 10 inch (254 mm) diameter under different 
compression and bending conditions. The experimental setup is constructed according to the 
instructions in ANSI/ASHRAE standard 120–2008 and pressure loss data were measured based on 
the methodology in the same standard. The experimental data were processed using Power Law 
Model to form equations representing the pressure drop behavior of the flexible duct. The local loss 
coefficients were calculated using regression analysis for each bending condition. The results show 
that under stretched and all compressed conditions, the pressure loss values through the flexible duct 
with a diameter of 10 inch (254 mm) could be predicted via the empirical pressure loss equations 
derived using Power Law Model within an error less than ± 5 % in the range of volumetric flow rate of  
700 and 2250 m3/h. In the same flow rate range, the measured values of pressure drop fall into the 
range of 1 and 85 Pa/m for compressed cases, and 1 and 130 Pa for bended cases. The local loss 
coefficient varies between 0.1 and 1.5 depending on the bending angle. 
 
Key Words: Aluminum flexible air duct, experimental study, pressure losses, compression effect, 
bending effect. 
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1. GİRİŞ 
 
Esnek hava kanalları, ısıtma, havalandırma, hava şartlandırma ve soğutma uygulamaları için ticari ve 
ikametgah amacıyla kullanılan binalarda yıllardan beri kullanılmaktadır. Kurulum kolaylığı, dar ve 
kıvrımlı bölgelerde kullanılabilirliği, düşük maliyeti ve benzeri sebeplerden dolayı birçok uygulamada 
rijit kanallar yerine esnek kanalların kullanımı tercih edilmektedir.  
 
Mikron mertebesinde metal ve/veya metal olmayan ince katmanların bir araya getirilmesi ile 
oluşturulan sargının helezon çelik tel ile takviye edilmesi sonucu elde edilen elastik yapı esnek hava 
kanalı olarak tanımlanmaktadır. Esnek hava kanallarının farklı tipleri, kullanım amacına göre uygulama 
alanı bulmaktadır. Isı kaybının istenmediği durumlarda, sargı üzerine yalıtım malzemesi eklenerek, 
gürültünün istenmediği durumlarda, perfore edilmiş kanal üzerine yalıtım malzemesi eklenerek, tel 
açıklığını ayarlayarak ve dönüş sayısını/eğimini azaltarak çeşitli çözümler üretmek mümkündür. 
 
Hava tahliyesi ve sirkülasyonunda pratik çözümler sunan esnek kanal uygulamaları, gergin montajın 
yanısıra esnek yapısından dolayı farklı açılarda sıkışmış ve bükülmüş olarak da kullanılmaktadır. Bu 
çalışma ile esnek kanalın çeşitli sıkıştırma ve eğilme durumlarında kanal boyunca oluşacak basınç 
kayıplarını tahmin edecek ampirik denklemler türetilmesi mümkün olmuştur. Uygulayıcı, kuracağı 
esnek kanal sisteminde, işletim maliyetini mümkün olan en düşük değere nasıl indireceğini, esnek 
kanalları hangi sıkıştırma oranında ve hangi dönüş sayısı/eğiminde kullanması gerektiğini bu 
denklemleri kullanarak tahmin edebilecektir. 
 
 
 
 
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 
Metalik olmayan esnek hava kanallarındaki basınç kayıpları üzerine gerçekleştirilen literatür 
araştırması sonucunda sınırlı sayıda çalışma olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmalar, tarihsel gelişimine 
uygun olarak aşağıda özetlenmiştir. 
 
Esnek kanalların ilk uygulaması, kömür madenlerindeki havanın transfer edilmesi üzerine olmuştur. Bu 
uygulamalarda kullanılan esnek kanallar, günümüzdeki esnek kanallardan oldukça farklı 
tasarımlanmışlardır. İlk esnek kanallar, galvanizli metal helix ve mylar gövde üzerine her adımda iki 
dönüş ile esnek plastik sarılarak imal edilmişlerdir. Bu ilk esnek kanallar üzerinde sızıntı testleri 1958 
yılında Harris [1] tarafından gerçekleştirilmiştir. Harris 25 farklı tip esnek kanal üzerinde 
gerçekleştirdiği deneysel çalışma sonucunda, esnek kanalların sızıntı katsayılarını ve gözenekliliğini 
belirlemiştir, ancak esnek kanallarda oluşan basınç kaybı ile ilgili bir bilgi vermemiştir. 
 
Literatürde karşılaşılan ikinci uygulama, 1965 [2] yılında Amerikan ordusu sivil savunma departmanı 
tarafından başlatılan ve sığınaklardaki havalandırma sisteminde kullanılan esnek plastik boru ve 
bağlantı elemanlarının tasarım, imalat ve test edilmesi amacına yönelik bir çalışmadır. Bu çalışmada, 
20 inç çapında, 4 mil kalınlığında, polietilen boru ve 90 derece açılı dirseklerdeki basınç düşüşü 
karakteristiklerini belirlemek amacıyla testler yürütülmüştür. Testler 1300 ile 3100 ft3/s aralığındaki 
hacimsel debilerde gerçekleştirilmiştir. Tam şişirilmiş durumda 20 inç çapındaki plastik boruda oluşan 
basınç kaybı, metal kanaldakinin dörtte üçü oranında oluşmuştur. Bununla birlikte, esnek kanal 
sisteminin son 50 feet’lik tam şişirilmemiş kısmında, birim uzunlukta (ft) plastik kanal sistemindeki 
basınç düşüşü, tam şişirilmiş plastik borudakine oranla 1.5 ila 3 kat fazla ölçülmüştür. 100 feet’ten 
daha uzun metal ve plastik borulardaki basınç düşüşlerinin yaklaşık aynı değerde olduğu gözlenmiştir. 
 
Modern esnek kanalların konutlarda kullanımı 1965’li yıllardan sonra gerçekleşmiştir. Bu yüzden, 
kanal sistemlerinin tasarımında kullanılan ilk metotlar [3], statik basınç kayıplarının belirlenmesi ile ilgili 
bir prosedür içermemektedir. 1965’li yıllar ile 1995’li yıllar arasında, kanal tasarım metotlarında bir 
değişim olmaması sebebiyle, esnek kanal basınç kayıplarının belirlenmesi üzerine herhangi bir 
yayınlanmış çalışma olmamıştır.  
 
Bu hareketsiz dönemin ardından, 1995 [4] yılında, Amerika Hava Şartlandırma Müteahhitleri 
(ACCA)’nin gerçekleştirdiği bir çalışmada, spiral telli helis gövdeli esnek kanallar için basınç kaybı 
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verileri grafik olarak sunulmuştur. Bununla birlikte, bu verilerin hangi sıkıştırma oranı için elde edildiği 
belirtilmemiştir. Entegre Bina ve Yapı Çözümleri (IBACOS) araştırmacıları tarafından 1996 [5] yılında 
yürütülen Burt Hill Projesi kapsamında, düz esnek kanallarda ve esnek kanal dirseklerinde oluşan 
statik basınç kayıpları ölçülmüştür. 6, 8, 10 ve 12 inç çaplarındaki ve 25 m uzunluğundaki esnek 
kanallar, düz ve tam destekli durumda, tam gerdirilmiş ve %10 sıkıştırma oranı için test edilmiştir. 
Testlerden elde edilen sonuçlar, incelenen tam gerdirilmiş esnek kanallardaki basınç kayıplarının 
metal kanaldakine oranla %35 ila %40 daha fazla oluştuğunu göstermiştir. Gerdirilmemiş-serbest 
durumda esnek kanallardaki basınç kayıplarının, gerdirilmiş esnek kanallardakinden çok fazla olduğu 
gözlenmiştir. 
 
Abushakra ve diğerlerinin 2001 [6], 2002 [7] ve 2004 [8] yıllarında yürüttükleri çalışmalarda, sıkıştırma 
oranı %30’a kadar artırılmış esnek kanallar için toplam basınç kaybı ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 
Testler, konut ve ticari tesislerdeki esnek kanal uygulamalarına benzetilerek tasarlanmıştır. Ölçümler 
üç farklı esnek kanal boyutu ve farklı sıkıştırma oranları için tekrarlanmıştır. 
 
Culp, 2011 [9] tarafından ASHRAE için gerçekleştirilen çalışmada, 6 farklı çaptaki (6, 8, 10, 12, 14 ve 
16 inç) ve 5 farklı sıkıştırma oranı (0, 4, 15, 30 ve 45%) için esnek kanallar boyunca oluşan basınç 
düşüşü deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler, esnek kanalların gövde boyunca tam destekli ve 
sarkmanın oluştuğu kiriş destekli durumlar için gerçekleştirilmiştir. 
 
Metalik ve metalik olmayan esnek hava kanallarındaki basınç kayıpları 2011 [10] yılında Weaver 
tarafından incelenmiştir. Deneyler 6, 8 ve 10 inç çapındaki esnek kanallarda, akış yönünde pozitif 
basınç altında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen basınç düşüşü verileri, ACCA veya 
ASHRAE verilerinden daha yüksek değerde çıkmıştır. 
 
 
 
 
3. PROBLEMİN TANITIMI 
 
Bu çalışmada, 254 mm (10 inç) çapında, 35 mm hatveli, yalıtımsız aluminyum-katmanlı bir esnek hava 
kanalının basınç düşüşü karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla dört farklı sıkıştırma oranında (5, 
15, 30 ve 45%) ve tam gerdirilmiş durumda beş farklı dönüş açısında (15, 30, 45, 60 ve 90o) akış 
doğrultusunda pozitif basınç altında deneyler gerçekleştirilmiştir.  
 
 
3.1. Deney düzeneği 
 
Deney düzeneği şematik görünümü Şekil 1’de sunulmuştur. Şekil 1’de görüldüğü üzere, deney 
düzeneği 254 mm çapında ve 22D, 8D, 10D ve 4D uzunluklarında dört adet rijit kanal, dört adet 
piezometre halkaları, bir adet 25D uzunluğunda esnek kanal ve fan’dan ibarettir. Fanın üfleme ağzı ile 
rijit kanal, redüksiyon elemanı kullanılarak birbirine monte edilmişlerdir. Rijit kanallar flanş kullanılarak 
birleştirilmişlerdir. 22D ve 8D uzunluğundaki rijit kanallar arasına orifis yerleştirilmiştir. Bu orifisin akış 
yukarısı ve akış aşağısına piezometre halkaları konulmuştur. Aynı zamanda, esnek kanalın giriş ve 
çıkışına bağlanan rijit kanallar üzerine piezometre halkaları yerleştirilmiştir. Basınç ölçümleri bu 
piezometre halkaları üzerine açılan ve 90o açı ile yerleştirilmiş dört noktadan alınan örnekler üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Piezometre halkaları üzerindeki iki ardışık noktadan alınan örnekler tek hortum 
üzerinden basınç transmiterine gönderilir. Bunun yanı sıra, hız ve debi hesaplamaları, fan çıkışında, 
rijit kanal içerisinde ve 22D mesafede yerleştirilen orifis kullanılarak ANSI/ASHRAE 120-2008 [11] 
standardına göre yapılmıştır. Piezometre halkaları ve bağlantı şekilleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler 
ANSI/ASHRAE 120-2008 [11] standardında bulunabilir.  
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Şekil 1. Deney Düzeneğinin Şematik Görünümü 
 
Deneylerde, maksimum 4 KW güce sahip ve maksimum dakikada 3100 devirde çalışabilen S&P 
Marka BDB serisi çift girişli santrifüj fan kullanılmıştır. Basınç kayıplarının ölçülmesinde TESTO 350 
cihazı kullanılmıştır. 90o açı mesafeli dört noktadan aynı anda ölçüm alınmasını sağlayan piezometre 
halkaları, debi hesabında kullanılan orifis önüne ve arkasına, esnek kanal basınç kaybının ölçümü için 
esnek kanal giriş ve çıkışına olmak üzere dört adet yerleştirilmiştir. Fan devrini kontrol etmek için 
ayarlanabilir frekans sürücüsü kullanılmıştır. 
 
254 mm çap ve tam gerdirilmiş 7,5 m uzunluğundaki flexible hava kanalı için toplam sistem uzunluğu 
yaklaşık 24 m olmuştur. ANSI/ASHRAE 120-2008 [11] standardına uygun olarak flexible kanalların 
boyu en az 25D olacak şekilde seçilmiştir. Standarda uygun olarak açılı dönüşlerde en az 11D kadar 
mesafe uzaklıkta ölçümler alınmıştır.  
 
 
3.2. Deneyin Yapılışı 
 
Şekil 1’de görülen deney düzeneği kurulur ve ilgili numune sisteme bağlandıktan sonra fan çalıştırılır. 
Fanın hızı ayarlanabilir frekans sürücüsü ile kontrol edilerek çalışma debisine ulaşılır. Akışın kararlı 
hale gelmesi için belirli bir süre sistem aynı debide çalıştırılır. Akış kararlı hale geldikten sonra, 
ölçümler alınmaya başlanır. Testo 350 ile orifis ve numune giriş/çıkışındaki toplam dört noktadan 
basınç ölçümleri yapılır. Fan frekansı değiştirilerek istenilen debiye ulaşıldığında ölçümler tekrarlanır. 
Bunun yanı sıra, debi hesabında kullanılmak amacıyla, orifis girişindeki ve ortamdaki sıcaklık ve nem 
değerleri ölçülür.  
 
Deney düzeneğinin fotoğrafları, 15o ve 60o dönüş açılı durum için, Şekil 2’de sunulmuştur. Deneylerde 
kullanılan esnek kanal resimleri ise, %15 sıkıştırılmış ve 30o bükme açılı durum için, Şekil 3’de 
sunulmuştur. Şekil 4’te ise tam gerdirilmiş 15o bükme açılı esnek kanalın görünüşü ile basınç 
ölçümlerinin alındığı bağlantılar görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. (a) 15o Bükülme Açılı (b) 60o Bükülme Açılı Tam Gerdirilmiş Esnek Kanal Deney Düzeneği 
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Şekil 3. (a) %15 Sıkıştırılmış ve (b) 30o Bükülme Açılı Tam Gerdirilmiş Esnek Kanalların Görünüşü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. (a) 15o Bükülme Açılı Tam Gerdirilmiş Esnek Kanal ve (b) Basınç Ölçüm Bağlantıları 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
4.1. Basınç Kaybı Ölçümleri 
 
Esnek kanal giriş ve çıkışında, rijit kanal üzerine 90o mesafe ile açılan dört delikten çekilen hava 
basınç transmiterine gönderilerek esnek kanal boyunca oluşan fark basıncı ölçülür. 254 mm çapında, 
yalıtımsız alüminyum esnek kanal üzerinde gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde edilen basınç 
kaybı verilerinin hacimsel debiye göre değişimi Şekil 5’de sunulmuştur. Deneyler, tam gerdirilmiş ve 
dört farklı (%5, 15, 30, 45) sıkıştırma durumları için tekrarlanmıştır.  
 
Şekil 5’de görüldüğü üzere, tam gerdirilmiş durumda elde edilen basınç kaybı değerleri sıkıştırılmış 
durumlara oranla daha düşük oluşmuştur. Sıkıştırma oranı ve hacimsel debi arttıkça basınç kaybı 
değerlerinin arttığı gözlenmektedir. Bununla birlikte, %45 sıkıştırma ile elde edilen basınç kaybı 
verilerinin %30 sıkıştırma ile elde edilenden daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 5. Farklı Sıkıştırma Oranları İçin Basınç Kayıplarının Hacimsel Debi İle Değişimi  

(254 mm)  
 
 
4.2. Basınç Kayıp Katsayısı 
 
500 ila 3000 m3/h hacimsel debi aralığında bükülme açısına göre ölçülen basınç kayıpları ve 
hesaplanan basınç kayıp katsayıları Tablo 2’de sunulmuştur. Bükülmeden kaynaklanan basınç kayıp 
katsayısı, bükülme basınç kaybının, esnek kanal girişindeki hız basıncına oranı olarak 
tanımlanmaktadır. Basınç kayıp katsayısının hesaplanması ile ilgili ayrıntılı bilgiler ANSI/ASHRAE 
120-2008 [11] standardında bulunabilir. Tablo 2 incelendiğinde, bükülme açısı arttıkça basınç kayıp 
katsayısının arttığı anlaşılmaktadır.  

 
Tablo 2. Bükülme Açısına Göre Basınç Kaybı ve Katsayı Aralıkları* 

(254 mm, tam gerdirilmiş) 
 

Bükülme 
açısı 

 
(derece) 

Bükülme basınç 
kaybı, ∆Pbend 

(Pa) 

Basınç kayıp 
katsayısı, C 

(birimsiz) 

15 0.48-21.4 0.10-0.17 
30 0.31-40.9 0.08-0.32 
45 1.18-61.5 0.25-0.50 
60 5.13-125.2 1.09-1.04 
90 5.40-172.7 1.22-1.50 

*500 ila 3000 m3/h hacimsel debi aralığına karşılık gelen değerler 
 
 
 

 
d=254 mm Ø 
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4.3. Basınç Düşüşü Düzeltme Faktörü (BDDF) 
 
Basınç düşüşü düzeltme faktörü, sıkıştırılmış esnek kanalın basınç kaybının tam gerdirilmiş esnek 
kanalın basınç kaybına oranı olarak tanımlanır [8] ve esnek kanallardaki statik basınç kaybının tahmin 
edilmesinde kullanılır. Şekil 6’da, farklı sıkıştırma durumları için BDDF’nin debi ile değişimi 
sunulmuştur. 
 

 
Şekil 6. Farklı Sıkıştırma Oranlarında BDDF’nin Debi İle Değişimi 

 
Şekil 6 incelendiğinde, araştırılan tüm sıkıştırma durumları için debi arttıkça BDDF’nün arttığı 
görülmektedir. Buna karşılık, %45 sıkıştırma durumu hariç, sıkıştırma durumu arttıkça, BDDF’nün 
arttığı söylenebilir.  
 
 
4.4. Esnek – Rijit Kanal Karşılaştırması 
 
Bu çalışmada, 254 mm (10 inç) çapında, 35 mm hatveli, yalıtımsız aluminyum-katmanlı bir esnek hava 
kanalında tam gerdirilmiş durumda birim metre başına gerçekleşen basınç kaybı, 4 ve 5 m/s hızları 
için 0.97 ve 1.47 Pa/m olarak ölçülmüş ve aynı çaplı rijit kanalda ölçülen basınç kaybı (0.8 ve 1.3 
Pa/m) ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, esnek kanalda oluşan basınç kayıplarının rijit kanaldakine oranla 
yaklaşık 1.2 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. 
 
 
4.5. Amprik Denklemler 
 
Ölçüm verilerine bağlı olarak denklem türetilmesinde kullanılan Power Law modeli ( baxy = ) ile verilir. 
Bu denklem, hacimsel debi değerleri, ( )hmQ 3  için ölçülen birim uzunluktaki basınç kaybı, 

( )mPaLP∆  değerlerinin tahmin edilmesinde kullanılmıştır. Power Law modeli ile oluşturulan ampirik 
denklemlerin sıkıştırma durumuna göre, 500 ila 3000 m3/h hacimsel debi aralığında kullanımı sonucu 
oluşan maksimum hata miktarları ile Power Law katsayıları Tablo 1’de sunulmuştur. Hata, hesaplanan 
değer ile ölçülen değer arasındaki farkın ölçülen değere oranı olarak tanımlanmıştır. Tablo 1’de 
görüldüğü üzere, %30 sıkıştırma durumunda Power Law modelinin maksimum hata değeri %-2 olarak 
elde edilmiştir. Diğer sıkıştırma durumları ile karşılaştırıldığında en az hatanın gerçekleştiği sıkıştırma 
%30 oranında gerçekleşmiştir. En fazla hatanın oluştuğu durum ise %45 sıkıştırmada %-9 olarak 
oluşmuştur.  
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Tablo 1. Sıkıştırma durumuna göre Power Law katsayıları ve maksimum hata miktarları* (254 mm) 
 

Power Law 
Parametre 
çifti, (y - x) 

Sıkıştırma 
Durumu 

(%) 

Power Law ( baxy = ) Maksimum 
Hata 
(±%) katsayı, a üs, b 

(Δp/L - Q )  

0  4,7464E-06 1,8555 -5 / +5 

5 3,6050E-06 2,1357 -6 / +4 

15 5,1589E-06 2,1393 -5 / +4 

30 8,2419E-06 2,0944 -2 / +1 

45 8,3269E-06 2,0767 -9 / +5 
*500 ila 3000 m3/h hacimsel debi aralığına karşılık gelen değerler 

 
254 mm çaplı yalıtımsız alüminyum esnek kanal için, %30 üzerindeki sıkıştırma durumunda, esnek 
kanal boyunca oluşan basınç kayıplarının azalmaya başladığı gözlenmiştir. Bu olay, kanal duvar 
yüzeyinde oluşan, sürtünmeden kaynaklanan kuvvetlerin azaldığını göstermektedir ve kanal duvar 
yüzeyinde oluşan sınır tabaka kalınlığı ile ilgilidir. 
 
Basınç tahmininde kullanılan ampirik denklemlerin doğruluğunun debi ile değiştiği gözlenmiştir. Tüm 
sıkıştırma durumları için elde edilen hata oranları incelendiğine, denklemlerin tahmindeki maksimum 
hata oranının; 500-700 m3/h debi aralığında %-9, 700-2500 m3/h debi aralığında %+5 ve 2500-3000 
m3/h debi aralığında %-5 olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, denklemlerin 700 – 2250 m3/h debi 
aralığında, basınç tahminindeki maksimum hata oranının ±% 5 değerinin altına indiği gözlenmiştir. 
 
 
 
 
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
254 mm (10 inç) çapında, 35 mm hatveli, yalıtımsız aluminyum-katmanlı bir esnek hava kanalı için tam 
gerdirilmiş ve dört farklı sıkıştırma oranında (5, 15, 30 ve 45%) gerçekleştirilen deneyler sonucunda, 
esnek kanalın basınç karakteristiklerini veren ampirik denklemler türetilmiştir. Bu türetilen denklemlerin 
hata paylarının çalışma debisine göre değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre, 700 ila 2250 
m3/h debi aralığında, sıkıştırma durumundan bağımsız olarak 254 mm çapında, yalıtımsız alüminyum 
esnek kanal için türetilen ampirik denklemlerin basınç kaybını ±%5’den az hata oranı ile tahmin 
edebildiği tespit edilmiştir.  
 
Basınç kayıplarının, %30 sıkıştırma durumuna oranla, %45 sıkıştırma durumunda daha az çıkmasının 
sebebi, belli sıkıştırma oranından sonra esnek kanal akış karakteristiğinin rijit kanala benzerlik 
göstermeye başladığı öngörülmektedir. 
 
Buna ilaveten, tam gerdirilmiş durumda beş farklı dönüş açısında (15, 30, 45, 60 ve 90o) akış 
doğrultusunda pozitif basınç altında gerçekleştirilen deneyler sonucunda 254 mm (10 inç) çapında, 35 
mm hatveli, yalıtımsız aluminyum-katmanlı esnek hava kanalı için basınç kayıp katsayıları tayin 
edilmiştir. Bükülme açısına göre basınç kayıp katsayılarının 0.1 ila 1.5 arasında değiştiği belirlenmiştir. 
 
Esnek-rijit kanal basınç kayıplarının karşılaştırılması sonucunda, esnek kanallarda oluşan basınç 
kayıplarının, rijit kanaldakine oranla, kullanıcılar arasında oluşan genel kabulden (2.0) daha düşük 
mertebede (1.2) gerçekleştiği bulgusuna ulaşılmıştır. 
 
Deney verileri kullanılarak “Power Law” metodu ile türetilen ampirik basınç kaybı tahmin denklemleri, 
esnek kanaldaki basınç düşüşü değerlerini, 700 ila 2250 m3/h debi aralığında maksimum ± % 5 bir 
hata ile tahmin edebilmiştir. Türetilen denklemlerin yapısı aynı olmakla birlikte, katsayı ve üs değerleri 
değişmektedir. Üs değerlerinin, tam gerdirilmiş durum hariç, tüm sıkıştırma durumlarında 2.0 
değerinden yüksek olduğu gözlenmiştir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, pvc pencerelerin fizik ve mühendislik kurallarına aykırı montaj usulleri nedeniyle, 
pencere doğraması ve derz çevresinde meydana gelen termal genleşmenin sebep olduğu “kalıcı 
deformasyonlar” ile “açıklıklar”, “yarık” ve “çatlakların” yol açtığı enerji boyutu irdelenmektedir. Bina iç 
ve dış basınç farkında bu açıklıklardan su, hava, toz, toprak v.b çeşitli partikül ve arzu edilmeyen 
maddelerin sızdığı, hijyen, sağlık, çevre ve konfor koşullarının bozulduğu ve bina ısı kaybı içinde %7-
10 gibi önemli oranda enerji kaybına sebep olduğu bilinmektedir. Yapılan hesaplamalar neticesinde; 
söz konusu bu enerji kaybının ülke konut stokunda 6 aylık kış mevsimindeki karşılığının ortalama 1 
680 000 Ton veya yaklaşık 11 000 000 varil petrol olduğuna dikkat çekilerek, aslında önlenebilir olan 
söz konusu enerji kaybının vehameti ortaya konulmaktadır. TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme 
Kuralları Standart”ına dahil edilmeyen bu enerji kaybının önemsenerek tesiat mühendisliği açısından 
tartışılması için kamuoyunun bilgisine sunulmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Çözüm önerisi için 
alternatif montaj metodu olarak “malzeme termal genleşmelerini kendi içerisinde absorbe etme 
özelliğine sahip” “vidasız pencere montaj metodu” hakkında bilgi verilerek, ulusal ekonomi ve tüketici 
hakları açısından kamuoyunun aydınlatılması amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar kelime: Pencere enerji kaybı, pencere montaj usulü, pencere derz/dilatasyon enerji hesabı, 
vidalı pencere montajı, vidasız pencere montajı, binalarda enerji kaybı. Pencere derz boşluğu. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, due to wrong assembly methods of pvc windows according to physics and engineering 
rules, energy side that is caused by openness, cleft, crack and permanent deformation due to thermal 
expansion around windows chop and filling materials. It is known that energy loss in building with 
important rate like %7-10 is occured due to distortion of hygiene, health, environment, comfort 
conditions and some particles like water,air,dust, sand that have been leaked because of inner-outside 
pressure difference. According to calculation, there are 1.680.000 ton petroleum or approximately 
11.000.000 barrel petroleum, 6-month petroleum for winter in country bulding stocks. It is drawn 
attention about energy loss. It is considered to inform common opion in order to discuss about 
installation engineering by highlighting energy loss that is not included in TS 2164 Central Heating 
Project Rules Standart. As solution suggestion, it is aimed at informing common opion about national 
economy and consumer rights by giving information about ‘’window assembly method without 
screwing’’ which is absorbing material thermal dilation. 
 
Key Word: Window energy loss, window assembly method, window dilatation energy loss, assembly 
of window by screwing, energy loss at buildings, window dilatation space. 
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1. GİRİŞ 
 
Enerji tasarrufunun konusu, hergün defalarca açıp kapattığımız, önünde oturup çevreyi seyrettiğimiz 
“pencerelerin” çevresinden istenmeyen rahatsız edici hava üflemesinin sebep, sonuç ve çözüm 
önerileri olacaktır. Sorunun kaynağı olarak; uygulanan “yanlış montaj metodu” ile sebep olduğu “enerji 
kaybı sonuçları” irdeleme konusunu teşkil etmektedir. 
 
Yazı içinde geçen, “derz boşluğu / montaj boşluğu / dilatasyon boşluğu veya dilatasyon aralığı” 
tanımları, pencere ile duvar arasındaki montaj bölümü için ilgili standart ve uygulamada aynı anlamda 
kullanılan eş anlamlı ifadeler olmaları nedeniyle yazı içinde de aynı şekilde kullanılmıştır. 
 
Yapının önemli bir bileşeni olan pencereler; yapının dış ortamla ilişkisini sağlayan ve aynı zamanda iç 
hava kalitesi için doğal havalandırma ve aydınlatma fonksiyonu gören, yapı güvenliği dışında belki de 
farkında olmadığımız çok önemli bir yapı bileşenidir.  
 
Pencerelerin sayılan yararlı işlevlerinin yanı sıra, yapının konfor, sağlık ve hijyen şartlarını sağlaması 
gibi zorunlu özellik ve görevleri de olduğunu bilmeliyiz. 
 
Toplam enerjinin %40’ı gibi önemli oranı binalarda tüketilmektedir. Tüketilen bu enerjinin yüzde 40′ı 
dış duvar, yüzde 30′u pencere, yüzde 17′si dış kapılar ve hava değişimi, yüzde 7′si çatı ve yüzde 6′sı 
da döşeme kayıplarından kaynaklanır. [1] 
 

 
  

Resim 1. Binalarda Isı Kayıp oranları [2] 
 
Pencerelerden kaynaklanan ısı kaybının %7-10 gibi oranı da montaj bölümü/dilatasyon boşluğu [2] 
denilen derz aralığından kaynaklanmaktadır. Derz aralığından kaynaklanan bu enerji kaybı konuyla 
ilgili çeşitli yayınlarda görsel ve yazılı olarak verilmesine rağmen pratikte hesaplara dahil 
edilmemektedir. 
 
Güncel yaşamda, özellikle kışın pencere-duvar arası derz/montaj çevresinden doğal üflemeli hava 
akımı ile fark edilen, ama görmezden gelinen bu enerji kaybı mühendislik hesaplarında dikkate 
alınmamaktadır. Sebebi bilinmez ama belki de uygulanan yanlış montaj usulünün alternatif çözümü 
bilinmediği için görmezden gelindiğini söylemek yanlış sayılmaz. 
 
Bu enerji kaybını diğer yapı elemanları ısı kaybıyla karşılaştırmak doğru değildir. Zira örneğin; bir 
duvar elemanının ısı kaybı; duvar, tasarım anındaki yapı bileşen özelliklerini koruduğu sürece aynı 
hesap yöntemiyle her zaman sabit kalacaktır. Oysaki derz aralığından ileri gelen bu kayıp yapının 
kullanım ömrü içerisinde meydana gelmekte ve zaman içerisinde yazının ilerleyen bölümlerinde izah 
edilen sebeplerden dolayı artma göstermektedir. 
 
Bahsedilen bu ısı kaybının oluş ve artışına; malzemelerin sıcaklığa bağlı genleşme özelliklerini fiziksel 
deyimiyle “malzeme ısıl genleşmesini” dikkate almadan uygulanan “yanlış pencere montaj metodunun” 
sebep olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Fizik kanunları gereği sıcaklığa maruz malzemeler, 
sıcaklığın derecesine göre uzar ve kısalırlar. Bizler bu fiziksel olayın oluşunu değil sonucunu fark 
ederiz. Termostat ve termometreler bu fizik kuralının yaşamı kolaylaştıran her gün kullandığımız 
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faydalı neticeleri olarak örneklenebilirler. Demek ki, ısıl genleşme kontrol edilirse faydalı… Kuralları 
dikkate alınmazsa akıbetin istenmeyen sonuçlara neden olabileceği ortaya çıkmaktadır. Peki başta 
enerji kaybı olmak üzere, olumsuz hijyen, sağlık ve çevre koşullarını doğuran bu olay pencerelerde 
nasıl gerçekleşir ve ne gibi sonuçlara yol açar? Sorusunu cevaplamak gerekirse… Rahatsız edici ve 
konfor bozucu zararları görülen pencere çevresinden üfleme halinde hissedilen bu hava akımının iki 
türlü kaynağı vardır:  
 

 Pencere-duvar derz/montaj/dilatasyon aralığında sonradan oluşan açıklık ve çatlaklar ile, 

 Pencere kanatlarının kapanma aralıklarından. 
 
Montaj ve imalat hatalarını telafi edilebilir hesabıyla bir tarafa bırakırsak, söz konusu bu hava akımına 
sebep olan açıklık, çatlak ve boşlukların meydana geliş nedeninin; pencere malzemesi ile duvarın ısıl 
genleşme hareketlerinin ortaya çıkarttığı “malzeme deformasyonu”dur. Sebep olan etkinin de, 
malzemelerin ısıl genleşme özelliklerini dikkate alınmadan yapılan montaj metodu olduğu, ama 
sonuçlarının doğal kabul edilerek görmezden gelindiğini bilmek gerekir. 
 
Sayılan sebeplere etki eden ve irdelenme konusu parametreler pencere montaj sürecine göre 
sıralandığında:  
 

 Pencerelerden istenilen yasal özellikler. 

 Pencere montaj metodları. 

 Kontrol edilemeyen termal genleşme hareketleri. 

 Termal genleşme sonucunda meydana gelen ve sızdırma alanı özelliğindeki açıklık ve 
boşluklar. 

 Bu açıklık ve boşlukların sebep olduğu başta enerji kaybı olmak üzere konfor bozulması ile 
arzu edilmeyen hijyen, sağlık ve çevre koşulları. 

 
Hususlarının, meydana gelen enerji kaybının ülke genelinde vahamet derecesindeki boyutu dikkate 
alınarak ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekecektir. 
 
 
 
 
2. YASAL YÖNDEN PENCERELERDEN İSTENEN ÖZELLİKLER 
 
Pencerelerin, insan fizyolojisi açısından, ortamın doğal aydınlatma ve havalandırma ihtiyacını 
karşılaması gibi faydalı ve zorunlu görevlerinin yanı sıra bu ortamların korunması ve sürekliliğini 
sağlaması ile yapı güvenliğine uyumlu olması gibi bir görevinin olduğu hatırlanmalıdır. Bahsedilen bu 
görevlerin belirlendiği yasal mevzuatlar: 
  
AB uyum mevzuatı çerçevesinde: 89/106/EEC Direktif gereği “Yapı malzemeleri Yönetmeliği” ‘nde 
bahsedilen “ Temel Gerekler” olarak yapıda kullanılan malzemelerin taşıması gereken özellikler: 
 

1. Mekanik dayanım ve stabilite, 
2. Yangın durumunda emniyet, 
3. Hijyen, sağlık ve çevre, 
4. Kullanım emniyeti, 
5. Gürültüye karşı koruma, 
6. Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası. 

 
İlgili mevzuatta yapıda kullanılan malzeme veya yapı bileşenlerinin bu hususlardan en az bir veya 
birkaçını sağlaması olmazsa-olmaz koşul olarak sayılmıştır.  
 
Yine aynı özelliklerin daha detaylandırıldığı, “ISO 3447–TS 8276 Binalarda Dış Duvar Dilatasyonları 
Genel Kontrol Kuralları Standardında” bahsedilen hususlara göre; pencere-duvar bağlantısının 
sızdırmaz olması ve ortam ısıl konfor şartlarını bozmamasının yanı sıra hijyen, sağlık, çevre, emniyet, 
güvenlik gibi yaşam, mal ve can güvenliği ile ilgili görevlerini de yerine getirmesi istenmektedir. Ancak, 
gerek “Temel Gerekler”, gerekse “Standart“ da sayılan şartlardan “mekanik tesisat uygulamasını” 
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doğrudan ilgilendiren “Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası, Hijyen, sağlık ve çevre, gürültüye karşı 
koruma” hususlarının gündelik yaşamımızda pencerelerce tam olarak sağlandıklarını söylemek pek 
mümkün olmamaktadır. Zira, enerji kaybına sebep teşkil eden pencere çevresinden rahatsız edici  
 
hava cereyanı, gürültü, su sızıntısı gibi konfor bozucu etkilerin, her tarafı kapalı bir evin toz içinde 
kalmasının, küflenme, rutubet gibi hijyen ve sağlık şartlarını kötüleştiren, ilave onarım bakım 
masraflarına yol açan arzu edilmeyen durumlar oluşmasının sebeplerini izah etmek mümkün değildir? 
 
 
 
 
3. PENCERE MONTAJ USULLERİ 
 
Pencere üretimi TS EN 14351-1 Standardına göre yapılmaktadır. Ancak, standartta montaj usullerini 
düzenleyen detaylı bir mevzuat bulunmamaktadır.  
 
Montajla ilgili olarak, yalnızca: “TS EN 14351-1/ 6.madde Taşıma, Montaj, Bakım ve Koruma 
başlığında: “Mamulün montajından sorumlu imalatçı değilse, montajla ilgili gerekler ve montaj 
teknikleri (yerinde montaj için) hususlarında imalatçı bilgi vermelidir ‘’ hükmü bulunmaktadır. 
 
Ülkemizde pencere montajı, yaygın ve kabul görmüş haliyle RAL (Alman Plastik Pencere Sistemleri 
Kalite Birliği) kaidelerine göre yapılmaktadır.  
 
 
3.1. Vidalı / RAL Montaj Metodu 
 
Ral kaidelerinin esas alındığı ve her yerde uygulaması kabul görmüş, Ülkemiz devlet şartnamelerinde 
de öngörülen pencere montaj usulüdür. 
 
Resim.2 (a), (b) ’de temsili olarak gösterildiği gibi; RAL kaidelerine göre pvc pencerelerin montajları; 
köşelerden 20 cm. ve kenarlardan 70 cm. yi aşmamak üzere belli aralıklarla pvc profil üzerinden 
vidalanarak, aralarında “0” boşluk kalacak şekilde doğrama/kasa duvara tespit edilir.  
 

      
 

(a) [3]                                                                                    (b) [4] 
 

Resim 2. Mevcut Pencere Montaj Usulü [3] 
 
Duvarda montaj, imalat veya ölçü hatalarının sebep olduğu boşluk kalması halinde, araya sıva, 
expande köpük, taş, tuğla parçaları, silikon veya benzeri dolgu malzemeleri konularak sızdırmazlık 
sağlanmaktadır. 
 
3.1.1. Vidalı Montaj Metodunun Esası ve Sakıncaları 
 
Temel fizik kuralına göre, termal genleşme özelliğindeki malzemelerin fizik ve mühendislik kurallarına 
aykırı biçimde aralarında uzama boşluğu bırakılmaksızın tespit edilmeleri demek; termal genleşmeyi 
fizik kurallarına aykırı biçimde engellemeye çalışmak demektir. Halbuki temel mühendislik anlayışına 
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göre, ısıl uzamanın önlenemeyeceğinin kabul edilerek serbestçe kontrollü gerçekleşmesine izin verip, 
olumsuz sonuçlarının önüne geçmek mühendislik bilimin gereğidir. Tıpkı termostat ve termometrelerin 
aynı prensibe göre çalışıp, sonucundan faydalanmak gibi. Güncel örnek verilirse; tren raylarının 
montajında, ısıl uzama fizik kuralı gözetilerek, Resim.3’de örneği görülen istenmeyen sonuç meydana 
gelmemesi için malzeme uzama miktarları hesap edilip iki uç arasında uzama boşluğu kalacak şekilde 
döşendiği bilinmektedir. 
 

 
 

 Resim 3. Yanlış Montajın Sebep Olduğu Malzeme Termal Genleşmesi [3] 
 
Bahsedilen bu fizik kuralı pencerelere uyarlandığında, pvc pencere doğramasının genleşme katsayısı, 
tuğlanın genleşme katsayısından ortalama 12-20 kat daha fazla büyüklüğe sahiptir. Yani aynı termik 
koşullarda tuğlanın 1 birim genleşmesine karşılık pvc malzeme 12 - 20 birim genleşmektedir. “0 
boşluklu” bu montaj tekniğinde termal genleşmeler görmezden gelindiğinden, çevre ve iklim 
şartlarındaki sıcaklık değişikliklerinde duvar malzemesi, pencere profili ve derz dolgu malzemeleri 
arasında farklı genleşme (Uzama+kısalma) özellikleri nedeniyle; profil gövdesinde, profil vida tespit 
noktaları ile derz/dilatasyon/montaj boşluğundaki montaj ve izolasyon malzemelerinde kalıcı 
deformasyonların meydana gelmesi önlenememektedir.  
 

 
      

Şekil 1. Pencere – Duvar Deformasyon Oluşumu 
 
Şekil.1’de şematik olarak gösterilen pvc doğrama ile duvarda meydana gelen termal genleşme olayı 
karşısında, yaz mevsiminde pencere doğraması ile duvar malzemelerinde meydana gelen birbirlerine 
karşıt yöndeki genleşme (uzama) kuvvetlerinin gerçekleşmesine imkan tanıyacak uzama boşluğu 
bırakılmadığı için pencere doğramasında “kalıcı deformasyonlar”, duvar ve derz dolgularında “çatlak 
ve kırılmaların” meydana gelmesi, kış şartlarında ise bu durumun tersi olarak malzemenin büzüşme 
(kısalma) periyotunda olması nedeniyle duvarda, derz/dilatasyon boşluğundaki montaj 
malzemelerinde, pencere doğramasında ters yönlerde kısalma olayı gerçekleştiğinden bu mevsimde 
derz aralığında sızıntı alanı niteliğinde çatlamalar, açıklıklar oluşması fiziksel olarak her zaman 
mümkün olmaktadır. Bu yüzden, örneğin; yazın montajı yapılan pencerelerde, kış mevsimi süresince 
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duvar ile pencere kasası/doğraması arasında gözle görülen açıklıklar oluşması, kış mevsiminde 
montajı yapılan pencerelerin yaz mevsiminde kapanma zorluğu göstermesi: Sıcaklık etkisiyle 
mevsimlik meydana gelen termal genleşmenin ortaya çıkardığı bilinen olumsuz sonuçlardır. Tüm bu 
bilimsel ve gözlemsel gerçeklere rağmen, sıcaklık değişiklikleri ile uzama boşluğunun dikkate 
alınmadığı “0” boşluklu vidalı montaj usulünde fizik kurallarının görmezden gelindiği düşünülmektedir. 
 
Söz konusu açıklık, çatlak v.b. boşluklar ile pencere doğramasında meydana gelen kalıcı deformasyon 
aralıklarının herbir mm ölçüsü bina iç ve dış basınç farkında hava sızıntı alanları oluşturmaları 
nedeniyle 5. Bölümdeki enerji kaybı hesap sonuçlarından anlaşılacağı üzere önemsenecek boyutta 
enerji kaybına sebep oldukları görülecektir. 
 
Başta enerji kaybı olmak üzere pencerelerden kaynaklanan sorunlar beraberce ele alınıp yarattığı 
sonuçlar sıralandığında: Hesapta olmayan: 
 

 Enerji kaybı, 

 Sağlık harcamaları, 

 Onarım bakım masrafları, 

 Malzeme ve cihaz arızaları, tamir masrafları, yeni cihaz ve eşya alımları, 

 Zayıf mukavemetli pencere güvenliği, 

 Yapı mukavemetinde zayıflatıcı tesir, 

 Tüketiciyi aldatıcı hareketin oluşması,  
 

diye özetlemek sanırım yaşadığımız problemlerle karşılaştırıldığında yanlış sayılmayacaktır. 
 
Nitekim pencere çevresindeki hava cereyanının verdiği rahatsızlığın hissedildiği ve konfor şartlarını 
bozduğu hatırlanırsa sızıntı alanlarının varlığını, olumsuz sonuçlarını önemsemek ve çözüm yollarını 
irdelemek yerinde olacaktır. 
 
 
3.2. Vidasız / AGPEN Montaj Metodu 
 
Devletin kabul etmekte teddüt ettiği ama konuyla alakalı herkesin tercihen kullandığı yaygın olmayan 
bir pencere montaj metodudur. 
 

 
 

Resim 4. Vidasız Montaj Metodu Bileşenleri ve Detayı [3] 
 
Sistemin çalışma prensibi: Deformasyonun önlenmesi için tüm malzeme genleşme hareketlerinin, 
dilatasyon kasası üzerinde serbestçe gerçekleşmesine izin veren tasarım özelliğine sahip bir montaj 
metodudur. Vidasız metotda, öncelikle mimari proje ölçülerinde bırakılmış pencere boşluğuna göre 
hazırlanmış metal dilatasyon kasasının / (Fonksiyon olarak bilinen adıyla: kör kasa) öncelikle duvara 
ankastre olarak mukavim şekilde (vidalı veya vidasız) sabit tespiti yapılır.  
 



    _______________________  141 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 

 

Pvc pencere doğraması “uzama boşluk ölçüsü” dikkate alınarak bu metodun kendine özel montaj 
elemanları olan dilatasyon çıtası ve dilatasyon yatağı/Adaptör yatağı sayesinde özel montaj pensesi 
yardımıyla dilatasyon kasasına sıkı geçmeli kenetlenme şeklinde birleştirilir. Pvc ile duvar arasında 
uzama boşluk ölçüsü / genleşme aralığı bırakılmak suretiyle serbest ve kontrollü genleşme hareketi 
sağlanır. Profil genleşme hareketini, dilatasyon kasası üzerinde contalı yatak sayesinde git-gel 
(uzama-kısalma) şeklinde gerçekleştirir. Bu contalar özel olup, pvc doğrama ile dilatasyon kasası 
arasında sızdırmazlığı sağlar (Resim.4). Pvc pencere doğramasının montajında profil üzerinde vida 
v.b. hiçbir tespit malzemesi kullanılmaz.  
 
Mevcut metotda, duvar, pencere ve montaj malzemelerinden; her bileşenin kendi malzeme özelliğine 
göre termal genleşmesinin engellenmesi yerine; vidasız pencere montaj metodunda termal malzeme 
genleşmesi; tasarım ve montaj usulü ile serbest bırakılıp kontrol edilerek ( Resim.4 ve Şekil 2.’de 
işareti        ile gösterildiği şekilde), duvar ile pencere doğramasını birleştiren dilatasyon kasası 
üzerinde gerçekleştirilir. Pvc profil ile duvar malzemeleri genleşme hareket ve kuvvetlerinin uzama-
kısalma periyotları pvc profil ile dilatasyon kasası birleşim yüzeyindeki epdm conta sayesinde absorbe 
edilmekte ve malzeme deformasyonunun önlenmesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda hava, su, toz, 
gürültü v.b olumsuz madde ve rahatsız edici unsurların sızmalarıda önlenmiş olmaktadır. 
 

 
a. [3]        b. [3] 

 
                         Serbest ısıl genleşme aralığı ve kuvvet hareket yönü 

Şekil 2. Vidasız montaj metot bileşenleri. 
 
 
 
 
4. ÖRNEK TERMAL GENLEŞME HESABI 
 
Yapı elemanlarının mevsim koşullarında gösterdikleri davranışları anlatmak ve enerji kaybına sebep 
olan açıklık boyutu için tuğla duvar malzemesi ile pvc pencere malzemesi arasındaki termal 
genleşmeye ilişkin sayısal bir örnek verilmesi faydalı olacaktır. 
 
 
4.1. Pencereler İçin Termal Genleşme Hesabı 
 
Hesap eşitliği: 

L ∆ t = α * ∆ t   (1) 
L ∆ t  = ∆ t sıcaklık farkında genleşme (Uzama/kısalma) miktarı  m. 
α = Genleşme katsayısı 10

-5
 /K     m/m 

∆ t = Sıcaklık farkı  (∆ t1 - ∆ t 2 )     
0
C 

 
Termal genleşme olayına örnek olarak en düşük sıcaklık değerine sahip Kars ili şartları seçildi.  
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Malzeme yüzey sıcaklığı: Kış şartlarında dış ortam sıcaklığından +1,5 
0
C, yaz koşullarında; 

pencerenin doğrudan güneşe maruz kalmadığı kabulü ile dış ortam sıcaklığından -5 
0
C farklı olacağı 

kabul edilerek genleşme boyutu hesaplanmıştır. (Oysaki yaz koşullarında, örneğin; pik yük saatinde 
güney veya batı yönünde sıcaklığa maruz bir pencerenin dış yüzey sıcaklığının ortam sıcaklığından 
daima min. 10-15 

0
C fazla olduğu bilinmelidir.) 

 
En düşük sıcaklık değerleri olarak; “TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları”nda verilen 
en düşük dış sıcaklık değerleri. [5] 
 
En yüksek sıcaklık sıcaklık değeri: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Ortalama ve Ekstren 
Kıymetler Meteoroloji Bülteni Ortalama Değerlerinin esas alındığı Çevre ve Şehircilik (Bayındırlık ve 
İskan) Bakanlığı “Havalandırma ve Klima Tesisatı” kitabında verilen değerlerin kullanılması uygun 
görülmüştür. [6] 
 
Kars ili en düşük sıcaklık değeri: -27 

0
C,  

En yüksek ortalama sıcaklık değeri: 30 
0
C  

Malzeme ön sıcaklık değeri olarak genleşme hesapları başlangıç referans değeri olan 0 
o
C alınmıştır. 

 
Tablo.1 değerleri irdelendiğinde, pvc malzeme genleşme katsayısı ile tuğla arasında 12 ila 20 kat fark 
bulunduğu görülecektir. Yani aynı termik koşullarda tuğlanın 1 birim genleşmesine karşılık pvc 
malzeme 12 - 20 birim genleşecektir. 
 
Tablo 1. Bazı Yapı Elemanlarının Uzama Katsayıları [7]  
 

Malzeme cinsi Uzama katsayısı   α  
             10

 -5
/ K  

Tuğla  0,36 – 0,58 
 

PVC  7 
 

Alüminyum  2,38 
 

Ahşap meşe  0,76 
 

Beton 1,1 - 1,2 
 

 
Tablonun değerlendirilmesi: 0 

0
C’de 1 m uzunluğundaki alüminyum çubuğun 1 

0
C ısıtıldığında boyca 

0,0000238 m (0,0238 mm) uzamış olduğudur. 
 
Tablo 2. Bazı Yapı Elemanları Yüzeyinde Oluşan Laboratuar Deney Sıcaklık Farkları ∆t 

0
C  [8] 

 

 Malzeme cinsi Renk Yüzeyde oluşan min. 
sıcaklık 

0
C 

Yüzeyde 
oluşan max. 
sıcaklık 

0
C 

Sıcaklık farkı 
0
C 

∆t 

1 Beton duvar  Açık -20 50 70 

2 Beton duvar Koyu -25 65 90 

3 Pencere camı  -25 80 105 

4 PVC Açık -20 60 80 

5 PVC Koyu -30 90 120 

6 Ahşap  -20 / -25 60 80-85 

 
Tablo 2’de verilmiş olan sıcaklık değerleri laboratuvar deney koşullarında olup, gündelik yaşamda yapı 
elemanları üzerinde bu değerlere ulaşmak her zaman mümkün değildir. Yapılan hesaplarda yaşamsal 
gerçeklere yakın olması için laboratuvar değerleri yerine mevsimlik atmosfer koşulları esas alınmıştır. 
 
 
4.2. Yaz Şartlarında Pencere ve Duvar Malzemesinde Genleşme / Uzama 
 
LUZAMA → 1 Birim tuğla = 12 Birim pvc 
 
Fd ≠ Fpvc 
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Şekil 3. Yaz Şartlarında Uzama 

 
Uzama boşluğu bırakılmadığından Fd ve Fpvc kuvvetlerinin karşılıklı çakışması dolayısıyla pvc 
doğramada şekil bozukluğu meydana gelir. 
 
∆t sıcaklık farkı = (30-5) – 0 = 25 

0
C   {1} 

 
Tuğla duvar genleşme miktarı 1m. Duvar için 
Genleşme TUĞLA (Uzama) = 0,58 *10 

-5 
 * 25 * 1 = 0,000145 m /m = 0,145 mm / m.  {2} 

 
PVC genleşme miktarı 1m. pvc için 
Genleşme PVC (Uzama) = 7 *10 

-5 
 * 25 * 1 = 0,00175 m /m = 1,75 mm / m.  {3}  

 
Yaz şartlarındaki uzama miktarlarına göre teorik olarak her bir metre pvc pencere doğramasında 1,75 
mm, bunun karşılığında duvar malzemesinde 0,145 mm uzamaya sebep olan karşıt yöndeki uzama 
kuvvetinin Resim.3 örneğinde görüldüğü gibi önlenemez fiziksel bir doğa kanunu olarak gözle 
görülmese dahi mutlaka gerçekleşeceği ve kuvvetlerin çakışmasının pvc profile deformasyon şeklinde 
yansıyacağı bilinmelidir. 
 
 
4.3. Kış Şartlarında Pencere ve Duvar Malzemesinde Genleşme / Kısalma-Büzüşme  
 

 
  ∆L                                          ∆L 

 
Şekil 4. Kış Şartlarında Uzama 

 
∆T sıcaklık farkı = 0 – (-27+1,5 ) = 25,5 

0
C  {4}  

 
Tuğla duvar genleşme miktarı 1m. Duvar için 
 
Genleşme TUĞLA (kısalma) = 0,58 *10 

-5 
 *  25,5 *1 =  0,0001479 m /m = 0,1479 mm / m.  {5}  

 
PVC genleşme miktarı 1m. pvc için 
Genleşme PVC (kısalma) = 7 *10 

-5 
 * 25,5 *1  =  0,001785 m /m = 1,785 mm / m.  {6}  

 
Kış şartlarında duvar ve pencere malzemesi, zıt yönlerde ayrı ayrı büzüşme hareketi sürecinde 
olduklarından bu mevsimde pencere ile duvar arasında; iki yapı bileşeninin meydana getirdiği toplam 
kısalma/büzüşme boyutu ölçüsünde hesapta olmayan boşlukların meydana gelme olasılığı mevcuttur. 
 
Σ L ∆ t Toplam Genleşme = Tuğla Duvar Genleşme değeri + PVC genleşme değeri     (2) 
 
Toplam Genleşme (Kısalma) = Kısalma TUĞLA+Kısalma PVC =0,1479+1,785 =1,9329 mm / m.  {7}  
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4.4. Kış Şartlarında Kısalma / Büzüşme Sonucu Oluşan Açıklıktan Sızan Hava Miktarı 
 
Deformasyon sonucunda oluşan açıklık, yarık veya çatlaklar pencere ve duvar birleşim yerlerinde 
hava giriş ve çıkışına sebep olan sızıntı alanları meydana getirirler. İç ve dış ortam sıcaklığının 
farklılığından dolayı oluşan iç ve dış basınç farkı bu sızıntı alanlarından hava giriş ve çıkışına sebep 
olur.  
 
Bahsedilen bu sızıntı alan ölçü birimlerinin küçük boyutlarda olduklarına aldanıp, sızdırdıkları havanın 
miktarının küçümsenmemesi gerekir. Zira, hesaplanmış olan, kış koşullarındaki duvar ve pencerenin 
teorik toplam büzüşme/kısalma hareketi sonucunda meydana gelen 1,93 mm’lik açıklık/yarıktan sızan 
hava miktarının hesap sonuçları irdelendiğinde görmezden gelinecek seviyede olmadığı görülecektir 
 
4.4.1. Kış şartları Hava Sızıntısı Hesap verileri 
 
Hava sızıntı debisi hesabında: Akışkanlar dinamiği Bernoulli prensibi ve eşitliği esas alınarak: 
Bernoulli eşitliğindeki: 
 

   w1
2                  w2

2

 

  

 p1 +                             = p2 +                           (3) 

    
2                          2 

w1 = 0 

w2 = w 

w (hız) parametresi basınç cinsinden, w2 = w = /2 p  m/s bulunur.   (4) 

Akış debisi için: 

V = A * w Genel akış debisi eşitliğine uyarlandığında: V= A * /2 p  m
3
/s  eşitliği elde edilir  (5) 

V = Sızıntı hava debisi  m
3
/s  

A = Sızıntı alanı  m
2
  

w = hız    m/s 

 = Yoğunluk,   1,2 kg/m
3
 

 
Gerçek akış miktarı, teorik olarak ışın daralması ve diğer sapmalar (kayıplar) yüzünden uyuşmaz. Bu 
nedenle “akış katsayısı” “ ”nın kullanılması ile bu sapmalar hesaba katılır ve gerçek debi akımı [9] 

için:  

V = A *   * 1,29 * p   m
3
/s eşitliği bulunur.  (6) 

 
Ancak, doğrudan bu eşitliğin kullanılması yerine, tasarımda aynı prensiplerin geçerli olduğu yangın 
önlemleri “duman kontrol yönteminde; kaçış yollarının basınçlandırılarak kontrol edilmesi” 
uygulamasında uluslararası kabul gören Bernoulli eşitliğinin küçük basınç farklarında açıklıklardan 
hava akışı için akış katsayısı adapte edilmiş hali olan, BS 5588/4 (British Standart) eşitliği esas 
alınarak kullanılması uygun bulunmuştur. [10] 
 
BS Standart’ ına göre açıklıklardan hava akış debisi eşitliği: V = 0.83 * A * P

1 / N
  m

3
/s   (7) 

 
V= Sızıntı hava debisi m

3
/s, 1 m uzunluktaki pencere çevresinden 1 saniyedeki sızıntı miktarı. 

 
A = Sızıntı alanı m

2
  1 m pencere çevresindeki sızıntı alanı. 

P = 9.81 Pa   İç-dış basınç farkı (TS 2164) 

 = 1.2 kg/m
3
 Havanın yoğunluğu (Sabit kabul edilmiştir) 

0.83 = Açıklık direnç katsayısı   Boyutsuz  (BS 5588/4) 
N = 1,6 Pencereler için akış üssü  Boyutsuz  (BS 5588/4) 
 
4.4.2. Hava Debisi hesabı 
 
A= (1,93 mm /1000) m * 1 m = 0,00193 m

2
    {8}  
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V= 0,83 * 0,00193 * 9,8 
1/1,6

 = 0,00667 m
3
/s   {9}  

V = 0,00667 *3600 = 24,01 m
3
/h m   {10}  

 
Hesap sonucundan da anlaşıldığı gibi çok küçük boyutta kabul edilen yapı bileşenleri açıklığından 
sızan hava hiçte ihmal edilecek bir miktarda değildir. İşlem sonucu 1,93 mm sızıntı genişliğine sahip  
 
bir metre pencere çevresinden sızan hava miktarı 24 m

3
/saat olmasına rağmen “TS 2164 Kalorifer 

Tesisatı Projelendirme Kuralları”nda “sızdırmazlığı garantilenmiş tek ve çift camlı plastik pencereler”in 
beher metre çevre uzunluğu için müsaade edilen sızıntı hava miktarı 2 m

3
/hm verilmektedir. İki hava 

sızıntı miktarı karşılaştırıldığında olayın vehametini görmek mümkün olacaktır. 
 
 
 
 
5. ENERJİ KAYBI HESABI 
 
5.1. Pencerelerden Isı Kaybı Türleri 
 
“TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Hesapları” standartına göre üç türlü pencere ısı kaybı 
hesaplanmaktadır. 
 

1. Pencere alanından iletim yoluyla geçen ısı kaybı, 
2. Pencere ve kapıların açılabilen kısımlarından infiltrasyon/fuga (sızma) yoluyla geçen ısı kaybı 
3. Kapı ve pencerelerin çok sık aralıklarla açılıp kapanmasından meydana gelen havalandırma 

yoluyla meydana gelen ısı kaybı. 
 
Bahsedilen 3 yolla meydana gelen ısı/enerji kaybı TS 2164 Kalorifer Tesisatı projelendirme Kuralları 
Standartında dikkate alınmış ve mühendislik hesaplarına dahil edilmiştir.  
 
4. Dördüncü pencere ısı kaybı olarak: yazımız konusu, mevcut montaj tekniğine göre önlenemediği 
için görmezden gelinen ve ısı kaybı hesaplarına dahil edilmeyen derz/montaj aralığından ileri gelen ısı 
kaybı. 
 
Bahsedilen bu ısı kaybı aslında bir havalandırma ısı kaybıdır. Prensipleri infiltrasyon (Fuga) 
havalandırması kurallarına göre gerçekleşir ve hesap edilir. Kışın ısıtılan iç ortamın sıcaklığı dışarıdan 
yüksek olduğu için, sıcak ve soğuk havanın farklı yoğunluğu nedeniyle duvarların alt taraflarında alçak 
basınç, üst seviyelere çıkıldıkça artan bir yüksek basınç dağılımı meydana gelir. Öyle ki kış aylarında  
 
rüzgarsız durumlarda bile altlardaki çatlak, yarık ve boşluklardan soğuk hava girer, üstlerden sıcak 
hava çıkar. Bu tür havalandırma olayının koşulu; iç dış sıcaklık farkları ile binanın rüzgar altı ve rüzgar 
üstü tarafları arasındaki rüzgar birikimi nedeniyle ortaya çıkan iç ve dış basınç farkıdır.  
 
Bu boşluk alanlarından, farkında olunmayan veya görmezden gelinen hava sızıntısı nedeniyle 
meydana gelen enerji kaybının sebep olduğu minumum düzeydeki maliyeti TS 2164 hesap metodu 
verileriyle ortaya koymak sanırım işin ciddiyet ve vehametini ortaya koyacaktır. 
 
 
5.2. Hesap Verileri 
 
TS 2164’e göre ısı kaybı hesaplarında, infiltrasyon kapsamında sadece pencere ve kapıların açılabilen 
kısımlarının çevre uzunluklarından (Fuga uzunluğu) sızan havanın sebep olduğu ısı kayıpları esas 
alınmakta, pencere duvar arası derz/dilatasyon boşluğu ve deformasyonların sebep olduğu enerji 
kaybı miktarları dikkate alınmamaktadır. Daha doğrusu yok kabul edilmektedir. 
 
Halbuki, hesaplara dahil edilmeyen, söz konusu bu hava sızmasının TS 2164 Standartında verilen 
değerin 12 katı olduğu görülmüştü. 
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Açıklanmaya çalışılan gizli enerji kaybının hesabında; “TS 825 Isı Yalıtım Kuralları” ile “TS 2164 
Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları” hesap yöntemleri ve verileri esas alınmış, sızıntı alanı 
olarak; en az miktarı göstereceği düşüncesiyle birim olarak “1 mm genişliğinde 1 m uzunluğunda 
pencere derz aralığındaki açıklıktan ” sızan hava kaçağı hesabı örnek olarak verilmiştir. 
 
Hesap verilerinde en düşük dış sıcaklık derecesi kabulünde: TS 825 Derece Gün Bölgelerine göre 
belirlenen dört bölgeden; her iklim bölgesine sahip örnek illerin en düşük dış sıcaklık değeri yerine: 
 
Bölgenin 6 aylık ısıtma sezonu dikkate alınarak kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan aylarının 
ortalama sıcaklıklarının toplamının ortalama değerleri esas alınmıştır. 
 
Sızıntı hava debisi hesap eşitliği olarak TS 2164 infiltrasyon hesap eşitliği olan:  
 
Q =( a * L ) * R * H * ( Tiç – Tdış ) * Z eşitliği kullanılmıştır.   (8) 
  
Q = K cal/h    Hava sızıntısı ısı gereksinmesi  
a = m

3 
/h m.   Birim aralık sızdırganlığı  

L = 1 m. kabul edildi  Sızıntı aralık çevre uzunluğu  
R = 0,9  Oda özelliği katsayısı (Çizelge.8)   [5]  
H =1,13 Bina katsayısı Rüzgarlı serbest bölge (Çizelge.10)   [5] 
Z = 1 Köşe artırım katsayısı. (Başlık 0.2.3.1)   [5] 
Tiç = 20 

0
C Sabit Kabul edildi. 

 
Enerji birimi olarak, TS 2164 Standartı esas alınarak Kcal kullanılmıştır. Yakıt türü olarak doğal gaz, 
kullanılmış olup, karşılığında TEP (Ton Eşdeğer Petrol) karşılıkları ortaya konulmuştur. 
 
Tdış = TS 825 EK B.2 Tablo esas alınarak Kasım-Nisan arası 6 aylık ısıtma sezonu için ayların en 
düşük ortalama sıcaklık değerlerinin 6 aylık ortalaması hesap edilmiştir. 
 
Tablo 3. Bölgelere Göre 6 Aylık Ortalama Sıcaklık Değerleri TS 825  [11]. 
 

Kullanılan ortalama değerler  Bölgenin en soğuk sıcaklık derecesi 

I. Bölge  Tdış-ort = 11,18 
0
C (İzmir 0 

0
C) 

II. Bölge  Tdış-ort = 6,6 
0
C (İstanbul -3 

0
C) 

III. Bölge  Tdış-ort = 3,48 
0
C (Bolu -15 

0
C) 

IV. Bölge  Tdış-ort = 0,26 
0
C (Kars -27 

0
C) 

 
 
5.3. Birim Deformasyon Aralığından sızan havanın debisi 
 
Birim kabul edilen “1m * 0,001m.” (1m*1mm) pencere deformasyon aralığından 10 Pa iç dış basınç 
farkında sızan hava debisi: 
 
V= 0.83 * A * P

1/ N
   

 
A= (1 mm /1000) m * 1 m = 0,001 m

2
    {11}  

V= 0,83 * 0,001 * 9,81/ 1,6 = 0,00345 m
3
/s     {12}  

V = 0,00345 *3600 = 12,4 m
3
/h    {13}  

 
 
5.4. Birim Deformasyon Aralığından sızan havanın Enerji Kaybı 
 
Q=  (a * L ) * R * H * (Tiç – Tdış ) * Z                TS 2164 İnfiltrasyon hesap eşitliği   
 
I.Bölge  
 
Q = (12,4*1)* 0,9*1,13 (20 -11,8)*1 = 103,408 kcal/h * 24 = 2482 kcal/gün    {14}  
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II: Bölge 
Q = ( 12,4*1)* 0,9*1,13 (20 - 6,6)*1  = 168,98 kcal/h  * 24 = 4056 kcal/gün   {15}  
 
III: Bölge 
Q = ( 12,4*1)* 0,9*1,13 (20 - 3,48)*1 = 208,33 kcal/h  * 24 = 5000 kcal/gün   {16}  
 
IV. Bölge 
Q = ( 12,4*1)* 0,9*1,13 (20 - 0,26)*1 = 244,65 kcal/h  * 24 = 5872 kcal/gün   {17}  
 
 
5.5. Doğal Gaz Tüketim Miktarı 
 
1 m

3
 doğal gaz alt ısıl değeri 8250 kcal, üst ısıl değeri 9155 kcal, 

Ortalama ısıl değer = (8250+9155 ) / 2 = 8702,5 kcal    {18}  
 
I.Bölge                                                                                                     II.Bölge  
  
2482 / 8702,5 = 0,285 m

3
/gün                                                        4056 / 8702,5 = 0,466 m

3
/gün 

0,285 *  30 = 8,55 m
3
/ay                                                                 0,466 * 30 = 13,98 m

3
/ay 

8,55 * 6 = 51,33 m
3
/sezon               {19}                                          13,98 * 6 = 83,89 m

3
/sezon        {20}  

 
III.Bölge                                                                                                 IV.Bölge  
 
5000 / 8702,5 = 0,575 m

3
/gün                                                         5872 / 8702,5 = 0,675 m

3
/gün  

0,575 * 30 = 17,24 m
3
/ay                                                                 0,675 * 30 = 20,24 m

3
/ay  

17,24 * 6 = 103,42 m
3
/sezon          {21}                                             20,24 * 6 = 121,45 m

3
/sezon    {22}  

 
 
5.6. Kış Sezonu Süresince 6 Aylık Isınma Periyotundaki Pencere – Duvar Arasındaki Sızıntı 
Havasından İleri Gelen Enerji Kaybı Karşılığı 6 Aylık TEP (Ton Eşdeğer Petrol) Değerleri 
 
Tablo 4. Bölgelere göre enerji kaybının TEP karşılığı. [1] 
Dönüştürme Katsayısı 0,825 olarak uygulanmıştır.  
 

 Günlük doğal 
gaz   

30 günlük 
doğal gaz   

6 aylık ısıtma 
mevsimi  

TEP 
 

 

 m
3
 m

3
 m

3
 Ton  

1. Bölge  0,285 8,55 51,33 0,042 {23} 

2. Bölge  0,466 13,98 83,89 0,069 {24} 

3. Bölge  0,575 17,24 103,42 0,125 {25} 

4. Bölge  0,675 20,24 121,45 0,100 {26} 

 
Ülke ortalaması için 0,084 TEP, 2000 yılı TÜİK istatistik verilerine göre yaklaşık 17 500 000 hane [12] 
sayısı dikkate alındığında herbir hanenin bir konut varsayıldığı ve konut dışı yapılarda dahil edildiği 
zaman 2013 yılında toplam yapı stokunun 20 000 000 adet olduğu kabulü ile toplam yapı stokunda “1 
mm. genişliğinde, 1m. uzunluğunda” meydana gelen pencere genleşme ve deformasyon 
boşluklarından sızan havanın sebep olduğu ısı kaybının enerjinin boyutu: 
 
0,084 * 20 000 000 = 1 680 000 Ton petrol /yıl      {27} 
 
1 680 000 * 1000 /159 = 10 566 037 Varil petrol /yıl      {28}  
                                        84 kg/sezon-daire petrol          {29}  
                                       168 kg/yıl daire petrol         {30}  
Türkiyenin yıllık petrol üretimi: 2 400 000 Ton [1] 
 
Yıllık üretime oranı: 1680 000 / 2 400 000 = 0,7 = % 70            {31}  
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Normal bir dairede en az 6 adet pencere olduğu, bazı derz çatlak ve açıklıklarından neredeyse gün 
ışığı görüldüğü dikkate alınırsa deformasyonların yol açtığı gerçek enerji kaybı miktarının ciddiyeti 
anlaşılacaktır.   
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Hesapta olmayan ve pencerelerde bilinen vidalı montaj tekniği ile önlenemediği için görmezden 
gelinen pvc doğrama deformasyonu ile dilatasyon boşluk ve yalıtımlarında çatlak ve açıklıkların neden 
olduğu boşa harcanan kayıp enerji miktarının; gerçek miktar olarak toplam yapı stoku içinde 
değerlendirilerek ulusal ekonomi açısından irdelenmesi, yakıt ve parasal değerlerinin dikkate alınması 
kamu menfatinin korunması için zorunlu olduğu düşünülmektedir. 
 
Söz konusu bu deformasyon alanlarından sadece enerji kaybı ile yetinilirse sorun eksik 
değerlendirilmiş olur. Zira Giriş Bölümünde bahsedildiği üzere, enerji kaybının yanı sıra hijyen sağlık 
ve çevre şartlarının bozulması, yapı güvenliğinin zayıflaması ile tüm olumsuzluklar topluca 
değerlendirildiğinde tüketici hakları açısından ehemmiyeti ile yol açtığı parasal değerler ortaya 
çıkmaktadır. 
 
Deformasyon aralıklarından içeriye sızan suya dışarıdan gelen toz, toprak ve çeşitli partiküllerin 
katılması ile nemli ve küflü ortamda yaşayan mantar, bakteri v.b. çeşitli mikroorganizmaların üremesi 
ve çoğalmasına uygun ortam oluşması hijyen ve sağlık koşullarının bozulma riskini daha da 
arttırmaktır. Böylesi bir iç mekanda hijyen şartlarına uygun istenilen iç hava kalitesinin 
sağlanamayacağı herkesçe bilinmektedir. İnsan sağlığına yaptığı zarara ilave olarak özellikle 
elektronik cihazların bulunduğu ortamlarda rutubetli ve küflü havanın bu cihazlara büyük zarar vermesi 
her zaman olasıdır. Deformasyonlarının sebep olduğu, duvar, döşeme ve tavanlarda meydana gelen 
sıva, boya, tamir, onarım ve yenileme masrafları da unutulmamalıdır. 
 
Açıklıklardan duvar ve beton donatı içerisine sızan suyun donması halinde, buzun hacimsel genleşme 
özelliği nedeniyle duvar ve beton donatılarda yarılma ve patlamalara neden olması sebebiyle yapı 
mukavemetinin zayıflama olasılığı hatırdan çıkartılmamalıdır. Yine bu deformasyon açıklıklarının 
yangın emniyeti, duman sızıntısı ve gürültüye karşı koruma eksikliği yaratacağı aşikârdır.  
 
Mevcut montaj metodunun esaslarını meydana getiren RAL kaidelerine göre pvc pencere profilinin 50 
yıl, Binalarda enerji Performansı Yönetmeliğine göre “enerji performansı kimlik belgesinin” 10 yıl, 
pencere garanti belgesi 2 yıl, pencere ve montaj izolasyonlarının (sizdırmazlık contası) garanti süresi 
ise sadece 6 ay’dır. Pencere bileşenlerinin kendi aralarında birbirleriyle uyuşmayan garanti süreleri 
dikkatle incelendiğinde; pencerenin “enerji, hijyen sağlık çevre” verimliliği doğrudan izolasyon 
garantisine bağlı olduğundan sadece 2 yıllık teorik bir garantiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki 
duvar-pencere bileşenlerinin fiziksel genleşme özelliğine sahip olmaları sebebiyle pencere yapıya 
takıldığı andan itibaren montaj usulünün fizik ve mühendislik kurallarına aykırılığı nedeniyle 
deformasyon başlar. Bu durumda, deformasyona uğramış pencere-duvar konstrüksiyonunda “enerji, 
hijyen sağlık çevre, yangın emniyeti, gürültüye karşı koruma” kriterlerini sağlamanın imkansızlığı 
nedeniyle “50 yıllık pvc profil” garantisinin herhangi bir anlamı olmayacaktır. Bu durumda pencerenin 
yasal olarak kendisinden beklenen fonksiyonlarını eksik gerçekleştirmesi olduğundan “tüketici 
mağduriyetinin” söz konusu olması gündeme gelecektir. 
 
Başta enerji kaybı olmak üzere ek maliyetlere sebep sayılan tüm bu olumsuzlukların nedeni pencere 
doğraması ve derz boşluğunda meydana gelen deformasyon aralıklarıdır. Pencerelerde deformasyon 
sorunları olduğu herkesçe bilinmektedir. Zira kişisel olarak zaten her gün yaşayıp şahit oluyoruz. 
Ancak, işin acı tarafı bunun ilgili taraflarınca irdelenmeden doğal kabul edilip geçiştirilmesidir. 
 
Enerji kaybının geçiştirilecek düzeyde olmadığı hatırlandığında, önlemlerinin alınması da zorunlu 
olmaktadır. 
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Öncelikle, Ulusal bütçeye büyük zararlar açan, kaynak israfına sebep olan bilime aykırı ve tüketici 
hakları mağduriyetine sebep veren montaj metodundan vazgeçilmesi atılması gereken ilk adım olarak, 
devamında yasal düzenleme çalışmalarının başlatılması ile mevzuat boşluklarının giderilmesi 
düşünülmektedir. 
 
Yazı kapsamında, teknik ve uygulama esaslarına ilişkin detaylı açıklamalar verilerek mühendislik bilimi 
çerçevesinde irdelenmesi için kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.  
Konunun tüm taraflarca dikkate alınması halinde söz konusu zararların önlenmesiyle hem ulusal 
ekonomiye, hem de teknik hizmetlere katkı yapılacağı düşünülmektedir.  
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ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL 

OLARAK İNCELENMESİ 
 
 

Erhan URAS 
Gürcan DURMAZ 
Aytunç EREK 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, levha kanatlı borulu tipli buharlaştırıcıların çalışma esnasındaki buzdolabın soğutma 
performansı ve enerji verimliliğinin etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin yeni buharlaştırıcı 
tasarımlarında kullanarak iyileştirilmesi amaçlanmıştır.  
 
Levha kanatlı borulu tipli buharlaştırıcıların kapalı rüzgâr tünelinde deneysel analizleri yapılmıştır. Bu 
deneysel analizlerde hava tarafı ve soğutucu akışkan tarafındaki sıcaklık, debi gibi önemli 
parametreler değiştirilerek buharlaştırıcının toplam ısı transferi ve buharlaştırıcı lamellerindeki basınç 
düşüm, UA değerleri belirlenmiştir. Böylece buharlaştırıcı tasarımında etkili olan parametreler ve bu 
parametrelerin etkisi incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Buzdolabı, No-frost Buzdolabı, buharlaştırıcı, Isı transferi, Türbülans.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, it is investigated the effects of the finned tube heat exchanger on cooling performance 
and energy efficiency and aimed to improve the heat exchanger according to these effects. The 
experimental analyses are done at the closed entalphic tunnel. On these experiments, total heat 
transfer, pressure drop on the lamels, UA are calculated with changing the air, alcohol temperature 
and air flow rates. Thus, heat exchanger design parameters and the effects of these parameters are 
analyzed. 
 
Key Words: Refrigerator, No-frost refrigerator, heat exchanger, heat transfer, turbulent flow 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bilindiği gibi buzdolaplarından iki önemli temel fonksiyona sahip olması beklenir. Bu fonksiyonlar gıda 
maddelerinin uzun süre sağlıklı koşullar altında muhafaza edilmesi ve mümkün olduğunca düşük 
enerji tüketim değerine sahip olmasıdır. İki durumu da belirleyen temel mekanizma sıcaklık ve nemdir. 
Gelişen yaşam standartları ve üretim teknikleriyle birlikte buzdolapları, günlük yaşamın vazgeçilmez 
bir aracı olmuşlardır. İyi tasarlanmış bir buzdolabı düşük enerji tüketimi ve düşük gürültü seviyesi 
sağlar. Günümüzde enerjinin her geçen gün öneminin daha fazla artmasının sonucu olarak, enerji 
tüketen tüm cihazlarda olduğu gibi buzdolaplarında da cihazın enerji verimliliğini gösteren A++, A+, A 
gibi etiketler zorunlu hale gelmiştir ve ürünün tercih edilmesinde cihazın enerji verimliliği birincil etken 
haline gelmiştir. Bu sebeple, buzdolabı üreticileri ve bilim adamları tarafından enerji verimliliğinin 
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artırılması konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Buzdolabı soğutma çevrimi temel olarak 
kompresör, yoğuşturucu, kılcal boru ve buharlaştırıcıdan oluşur. No-frost buzdolabı, havanın bir fan 
yardımıyla lamelli tip buharlaştırıcı üzerinden yönlendirilip kanallar ve menfezler ile buzdolabı iç 
hacmine aktarıldığı buzdolabı sistemidir. 
 
Sistemin enerji verimliliğini ve soğutma performansını artırmak amacıyla incelenmesi gereken en 
önemli bileşenin buharlaştırıcı olduğu görülür.  Madi vd. (1; 1998) kanat boru tipi ısı değiştiricisinin 
farklı geometrik parametreleri için Reynolds sayısına bağlı olarak ısı transferi katsayısı ve basınç 
düşümü katsayısını veren deneysel bağıntılar elde etmişlerdir. Ayrıca kanatların düz ve kavisli olması 
durumlarını da benzer parametreler için kıyaslamışlardır. Wang ve Chi (2; 2000) ise kanat boru tipi ısı 
değiştiricisinin ısıl ve hidrolik performansına, boru sıra sayısı, kanat aralığı ve boru çapı gibi geometrik 
özeliklerin etkilerini deneysel olarak incelemişlerdir. Sundukları deneysel sonuçlar ile kanat aralığının 
ısıl performans ve basınç düşümüne etkisinin, boru sıra sayısı ve boru çapıyla birlikte değiştiğini 
göstermektedir. Bu çalışmanın paralelinde gerçekleştirilen Wang vd. (3; 2000) ise, geniş bir Reynolds 
sayısı aralığı için geometrik parametrelere bağlı Colburn (Nu/RePr1/3) ve sürtünme faktörlerine ait 
bağıntılar elde etmişlerdir. Rich (4; 1973), kanat aralığının ve kalınlığının deneysel çalışmalarını 4 
sıralı buharlaştırıcı üzerinde yapmıştır ve ısı transferi ve sürtünme faktörlerinin fin kalınlığından 
bağımsız olduğunu göstermiştir. Yan and Sheen (2000), 1,4 mm ile 2.0 mm arasında değişen lamel 
aralığında yaptığı deneysel çalışmalarda lamel aralığı azaldığında sürtünme ve Colburn faktörlerinin 
arttığını göstermiştir. Jacimovic vd. (5; 2006) kanat boru tipi ısı değiştiricisine ait basınç düşümünü 
belirlemek amacıyla deneysel çalışmalar yürütmüş ve geniş bir Reynolds sayısı aralığı için basınç 
düşümünü veren bir bağıntı önermişlerdir. Waltrich vd. (6; 2011) ise ivmelendirilmiş akışlı 
buharlaştırıcı adını verdikleri yeni tip bir tasarım gerçekleştirmişlerdir. Bu tasarımda, hava tarafı akış 
bölgesinin kesiti akış yönünde daralmakta ve böylelikle yerel ısı transferi katsayısında artış 
sağlanmaktadır. Dokuz farklı geometride oluşturulan buharlaştırıcı deneysel ve teorik olarak 
incelenerek, ısı ve akış davranışları parametrik olarak sunulmuştur. 
 
Bu projede, çift kapılı bir no-frost lamelli buharlaştırıcının farklı hava giriş hızı ve sıcaklığı gibi çalışma 
parametrelerinin dolap soğutma performansına ısıl ve hidrodinamik etkisi kapalı rüzgâr tünelinde 
deneysel analizleri yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. DENEYSEL ANALİZLER VE SONUÇLARI 
 
Bu çalışmada lamelli tip bir buharlaştırıcının rüzgâr tünelinde değişik debi ve sıcaklıkta deneysel 
ölçümleri yapılmıştır. 
 

• Farklı hava giriş debisi 
• Farklı hava giriş sıcaklığı 
• Farklı soğutucu akışkan sıcaklığı 

 
2.1. Deney Düzeneği 
 
2.1.1. Rüzgâr Tüneli Yapısı 
 
Rüzgar tüneli 3 ana bölümde incelenebilir: 
 

• İç İklimlendirme Odası 
• Dış İklimlendirme Odası 
• Soğutucu Akışkan Besleme Ünitesi 

 
Rüzgar tüneli iç iklimlendirme odasındaki hava sıcaklığı, nem, hava akış debisi gibi parametreleri 
yapılan teste göre değiştirmek ve kontrol etmek ve bu değerlerin değişimlerini bilgisayardan takip 
edilebilmektedir. 
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Sıcaklık ölçümleri T tipi ısıl çifti ile hem iç odadaki hem de dış odadaki sıcaklıkları max. ± 0,2 °C 
hassasiyete göre ölçmektedir. Hava akış debisini ise üzerinde bulunan 5 farklı lüle sayesinde açılıp 
kapanarak max. ±0,003 m3/s hassasiyet ile veri alabilmektedir. Buharlaştırıcının önünde rölatif nemi 
ölçmek için 1 adet nem sensoru bulunmaktadır ve bu sensor vasıtasıyla akışın nemini ± 2,5% 
hassasiyet ile ölçüm yapılabilmektedir. Buharlaştırıcı testi yapabilmek için buzdolaplarında kullanılan 
soğutucu akışkan için(R600a,R134a vb.) etilen glikol - su karışımı kullanılmaktadır ve buharlaştırıcı 
giriş ve cıkış arasındaki max fark 3,5 °C olmaktadır. Tüm bu parametrelerin kontrolü bir ara yüz ile 
bilgisayardan yapılabilmekte ve anlık olarak veri alınabilmektedir.  
 
Ayrıca ölçülen kompanentin basınç düşümünü bulabilmek için 2 adet basınç transduceri 
bulunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 1. Rüzgâr Tüneli İklimlendirme Odası 
 
2.1.2. Deney Düzeneği 
 

 
 

Şekil 2. Rüzgâr Tüneli Şeması 
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Şekil 3. Rüzgâr İç İklimlendirme Ünitesi 
 

 
 

Şekil 4. Test Düzeneği (Buharlaştırıcı, Ara Bölme Straforu ve Hava Kanalı) 
 

70 cm lik çift kapılı INDESIT marka no-frost üründe kullanılan buharlaştırıcı rüzgâr tünelinde kurulan 
düzenekte test edilmiştir. Bu düzenek 70 cm lik INDESIT marka çift kapılı no-frost buzdolabının ara 
bölme straforunun ve su oluğunun aynısı kullanılarak buzdolabındaki buharlaştırıcının hava akışı 
deney düzeneğine yansıtılmıştır. Tasarlanan bileşenler ve ölçüm cihazları rüzgâr tünelinin içine 
yerleştirilmiştir ve böylece deneysel çalışma için test düzeneği oluşturulmuştur. 
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Şekil 5. Ara Bölme Straforu ve Su Oluğu 
 

Hava kanallarına giren sıcaklıkları kontrol edebilmek için her hava kanalının başlangıcından 50 mm 
ilerisine T tipi ısıl çifti atılmıştır. Buharlaştırıcıya giren ortalama basınç düşümünü ölçmek için 
buharlaştırıcının hava giriş ve çıkış kısmına basınç sensörleri yerleştirilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Sıcaklık ve Basınç Düşümü Ölçüm Noktaları 
 

Rüzgâr tünelinin mevcut dikdörtgensel hava kanalı yapısı buzdolabının çoklu hava giriş kanalına 
uygun olmadığı için yeniden plastikten havayı yönlendiren düzenek yapılmıştır. 
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Şekil 7. Tünelden Gelen Havanın Ara Bölme Straforuna Yönlendirmek İçin Plastik Düzenek 
 

Akışın uniform olarak girmesini sağlamak için 2 farklı yere bal petekleri konulmuştur. Ayrıca akışın 
geldiği tarafa nemin kontrol edilebilmesi için düzenek üzerine nem sensörü monte edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 8. Sıcaklık ve Basınç Düşümü Ölçüm Noktaları 
 

Buharlaştırıcı tünele buzdolabında olduğu gibi dikey olarak yerleştirilmiştir. Arkasına ve önüne 
strafordan kapak yapılıp gelen havanın kaçak olmadan direk olarak buharlaştırıcıdan geçmesi 
sağlanmıştır.  
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Şekil 9. Buharlaştırıcı Konumu 
 
 
2.2. Test Ölçümleri 
 
Çalışmanın bu bölümünde, buharlaştırıcının rüzgar tünelinde farklı debilerde ve farklı alkol giriş 
sıcaklıklarında hava tarafı giriş sıcaklıkları sabit tutularak buharlaştırıcı performansı ölçmek için 
deneyler yapılmıştır. 11m3/h-105m3/h arasında değişen hava debilerde ölçümler yapılmıştır. 
Buharlaştırıcının içerisinden soğutucu akışkan olarak 30 kg/h glikol solüsyonu ile sürekli sabit debide 
beslenmiştir. Havanın debisi, giriş-çıkış sıcaklıkları, nemi, alkol tarafı ısı transferi ölçümleri her 15 
saniyede bir data alınarak kaydedilmiştir. Yapılan testler 2 farklı giriş sıcaklığında (253K ve 268K) ve 
soğutucu akışkan sıcaklığında (240K ve 245 K) altında farklı hava debi değerlerinde yapılmıştır. Bu 
testlerde çıkan sonuçlar toplam ısı transferi, basınç düşümü, ısı transfer katsayısı ve [Q/ΔP]/m 
bakımından incelenmiştir. 
 
Tablo 1. Parametre Ayarları 
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Tablo 2. Entalpik Tünel 268K Hava Giriş Sıcaklığı Test Sonuçları 
 

 
 

Tablo 3. Entalpik Tünel 253K Hava Giriş Sıcaklığı Test Sonuçları 
 

 
 

Tablo 4.Entalpik Tünel 240K Alkol Giriş ve 253K Hava Giriş Sıcaklığı Test Sonuçları 
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SONUÇ 
 

 
 

Şekil 10. Isı Transferi-Debi Grafiği 
 

 
 

Şekil 11. Basınç Düşümü-Debi Grafiği 
 

 
 

Şekil 12. [Q/ΔP]/m-Debi Grafiği 
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Şekil 13. UA-debi grafiği 
 

 
 

Şekil 14. Isı Transferinin Alkol Giriş Sıcaklığına Göre Değişimi 
 

 
 

Şekil 15. Hava Tarafı Basınç Düşümünün Alkol Giriş Sıcaklığına Göre Değişimi 
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Şekil 16. UA nın Alkol Giriş Sıcaklığına Göre Değişimi 
 
Yapılan analizler sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 
• Debi arttıkça buharlaştırıcının ısı transferi artmaktadır, fakat bu artış ilk başta parabolik olup 

artan debi ile birlikte lineer olmaktadır ve eğimi azalmaktadır. Düşük sıcaklıklarda 
buharlaştırıcının ısı kapasitesi daha çabuk dengeye gelmektedir ve debi artışı buharlaştırıcı 
kapasitesine ulaştıktan sonra ısı transferini fazla değiştirmemektedir. 

• Isı transfer katsayı belirli bir debiden sonra özellikle dondurucu lamellerinde ani artış elde 
edilmiştir. Bu durum akışın rejim değiştirmesinden kaynaklandığını göstermektedir. Bu 
nedenle, Reynolds sayısı dondurucu lamel aralığından geçen hava için hesaplanmış ve bu 
kritik değer 650 olarak bulunmuştur. Hâlbuki kapalı kanallar için türbülanslı akış rejimine geçiş 
2000 den sonra olmaktadır. Isı değiştirici firkete borularının akış yönünde şaşırtmalı olması ve 
ısı değiştirgecine giren havanın 90 derece yön değiştirmek zorunda kalmasından dolayı 
buharlaştırıcı girişindeki akışta seperationlar oluşmaktadır. Bu nedenden dolayı akış rejim 
değiştirmek zorunda kalmış olabilir. 

• Buharlaştırıcıya giren alkol sıcaklığının azalmasıyla, hava tarafıyla olan sıcaklık farkı 
artmaktadır. Bu durumun buharlaştırıcının ısı transferi katsayısını ve doğal olarak hava ile olan 
ısı transferini artırmaktadır. Buharlaştırıcı lamelleri boyunca oluşan basınç düşümü alkol 
sıcaklığının azaltılması ile biraz artığı gözlemlenmiştir. Bu durum, havanın sıcaklığının 
azalmasından dolayı viskozitesinin değiştiğini ve doğal olarak basınç düşümünün etkilendiğini 
göstermektedir.  

• Debinin artmasıyla basınç düşümü beklenildiği gibi hızlı bir ivme ile artmaktadır. 
• [Q/ΔP]/m değerinin sıfır olduğu debi değerleri verimsiz bölgedir. Bu noktadan sonra debinin 

artışı ısı transferini arttırmakta basınç düşümünü de arttırdığı için sistem üzerinde herhangi bir 
verimi yoktur.  

• Isı transfer katsayısı debi artışı ile artış göstermektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, içerisinde su bulunan dikdörtgensel bir soğu depolama tankına farklı pozisyonlarda 
yerleştirilen silindirlerin buz oluşumuna etkileri incelenmiştir. Bu amaçla FLUENT paket programı 
yardımıyla akış alanının sayısal çözümü zamana bağlı olarak elde edilerek, sıcaklık değişimi ve buz 
oluşumu görselleştirilmiştir. Tank içerisindeki su sıcaklığı 4 °C ve silindir yüzey sıcaklığı -10 °C kabul 
edilerek, farklı modeller için,  Ab/As oranı (Buz alanı / kesit alanı) , sıcaklık dağılımı ve sıvı oranları elde 
edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Katılaşma, Enerji Depolama, Faz Değişimi  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present study, it is aimed to compare the effect of position of cylinder placed in a rectangular ice 
storage tank filled with water. For this aim Fluent package program was used to solve the flow domain 
numerically and temperature distribution and ice formation depending on time were illustrated.  Water 
temperature in the tank and cylinder surface temperature were assumed as 4 oC and -10 oC 
respectively and firstly ratio of Ab/As (Formed ice area/ Cross sectional area), temperature distribution 
and liquid fraction were determined for different geometries.   
 
Key Words: Solidification, Energy Storage, Phase Change. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Binaların iklimlendirmesi yaz aylarında gündüz saatlerinde elektrik tüketimini pik konumuna getiren en 
önemli tüketimlerdendir [1]. Elektrik üretimi talebe bağlı olup, genelde öğleden sonraları ve akşam 
saatlerinde pik yüklerde olup, gece periyodunda da daha düşük mertebelerdedir. Pik yüklerin olduğu 
saatlerde üretimin artırılması, tüketimin az olduğu saatlerde de üretimin düşürülmesi, yani tesislerin 
genelde düşük üretim kapasitelerinde elektrik üretimlerini gerçekleştirmesi beklenir [1]. Soğu 
depolama sistemleri, iklimlendirilen binanın enerji ihtiyacının elektrik talebinin maksimum olduğu 
zaman diliminden, minimum olduğu zaman dilimine kaydırmaktadır. Hem doğal enerji kaynaklarının 
kullanılabilirliği hem de verimli ve ucuz enerjinin elde edilebilmesi için en önemli alternatif sistemler 
arasında yer almaktadır. Soğu depolamalı sistemler de depolama ortamı genellikle su, buz veya faz 
değiştiren ötektik tuzlar olarak bilinen faz değişim malzemeleridir. Her bir ortamın birim hacim başına 
depoladıkları enerji miktarları birbirinden farklıdır. Buz depolamalı sistemler, suyun donma ve erime 
gizli ısısından faydalandıklarından küçük hacimlerde büyük miktarda ısıl enerji depolayabilirler. Bu 
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sistemlerdeki depo kapasitesi, su depolamalı sistemlerde kullanılan depo kapasitesinin beşte veya 
altıda biri kadardır. Bu avantajından dolayı buz depolamalı sistemler, uygulamada çok tercih 
edilmektedir [2]. 
 
Suyun donma ve erime gizli ısısından faydalanan buz depolamalı sistemlerdeki en önemli 
problemlerden birisi şarj işlemi esnasında ısı transfer oranındaki azalmadır. Buz oluşumu sırasında 
zamanla artan buz kalınlığı ve borular üzerinde oluşan buzların birbiri ile çakışması ısı transferini 
etkileyen parametrelerdir. Suyun faz değişimi ve silindir üzerinde buz oluşum karakteristiklerini 
incelemek için çeşitli deneysel ve sayısal araştırmalar yapılmıştır. Bakır boru etrafındaki buz 
oluşumunun eksenel yöndeki değişimi, farklı debi ve farklı su sıcaklıkları için deneysel olarak 
araştırılmıştır [3]. Bir soğu depolama tankında yatay bir boru etrafında oluşan faz değişimini ve farklı 
ısı transfer akışkanı sıcaklıklarının buz oluşumuna etkisini incelemek için, test tankı içerisinde farklı 
noktalarda sıcaklıkların ölçülmesiyle, suyun aşırı soğuma sıcaklığı ve zamanı tespit edilmiştir. Deney 
süresince boru etrafındaki buz kalınlığı farklı eksenel pozisyonlarda ölçülmüş ve boru etrafındaki buz 
oluşumunu tespit edebilmek için bir matematik model oluşturulmuştur [4]. İç yüzeyi sabit sıcaklıkta 
tutulan radyal kanatlı bir boruda kanat parametreleri (kanat aralığı, kalınlığı, çapı) değiştirilerek ve 
farklı yüzey sıcaklıkları için faz değişimi ile enerji depolanmasını sayısal olarak elde edilmiştir [5]. 
Laurik asitin % 95’inin erimesi ve saf suyun katılaşması ile sayısal ve deneysel olarak incelenmiş, çift 
faz değişimli (erime-katılaşma) ısı transferi için sayısal model geliştirilmiştir [6]. 
 
Bu çalışmada, faz değişim malzemesi olarak su kullanılan ve içerisinde bir ve iki soğutucu silindir 
bulunan dikdörtgen şeklindeki bir tank içerisindeki faz değişimi ve buz oluşumu incelenmiştir. Farklı 
sayıdaki silindirler tankın alt, orta ve üst bölgesine yerleştirilmiştir. Başlangıç su sıcaklığının 4 °C ve 
soğutucu yüzey sıcaklığının -10°C olması durumunda doğal konveksiyon ile oluşan ısı transferi 
sonucundaki buz oluşumu incelenmiştir. Bu amaçla oluşturulan değişik geometriler için katılaşmaya 
dayalı sayısal çözümlemeler FLUENT programı ile elde edilmiştir. Tüm düzenlemeler için tank 
içerisindeki faz değişim malzemesine ait sıcaklık dağılımları, sıvı oranları ve Abuz/Asilindir oranının 
zamana göre değişimleri elde edilmiştir. 
 
 
 
 
2. MODEL VE SAYISAL YÖNTEM 
 
Çalışmada tank yüksekliği 11d ve tank genişliği 4d (d = 0.0254m) olarak belirlenmiştir. Tek silindir ve 
iki silindir için oluşturulan modeller Şekil 1’de gösterilmiştir. Tek silindir modellemelerinde, silindir h= d, 
h=2d, h=4d, h=6d, h=8d ve h=9d olmak üzere tank tabanından h mesafesinde 6 farklı noktaya 
yerleştirilmiştir. İki silindir modellemelerinde ise h= d, h=2d, h=6d, h=8d olacak şekilde silindirler 
yerleştirilmiştir. Analizlerde silindir yüzey sıcaklığı sabit ve -10 °C, depo içerisindeki başlangıç su 
sıcaklığı 4 °C olarak alınmıştır. Akış alanı simetrik olduğundan modelleme işlemi tankın yarısı için 
yapılmıştır. Bu işlem, çözüm zamanın kısalmasını ve iyi uyumlulukta çözümler elde edilmesini 
kolaylaştırmaktadır. Yukarıda belirlenen modellere uygunluğu, kolay oluşturulabilmesi ve 
çözülebilmesi gibi avantajlarından dolayı ağ elemanı olarak dörtgensel eleman kullanılmıştır. 18000 – 
20000 arasında elemandan oluşan ağ yapısının yeterli olacağı farklı eleman sayılarına (25000–75000) 
sahip çözümlerle karşılaştırılarak tespit edilmiştir. Ağ yapısı oluşturulurken değişimin hızlı olması 
beklenilen ve asıl inceleme alanı olan soğutucu silindir yakınındaki bölgelerde daha sık bir ağ yapısı 
oluşturularak çözümün hassasiyeti artırılmıştır. Kullanılan ağ yapısı oluşturulan modellerden biri için 
Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu çalışmada, çözümlemelerin kolaylaştırılması amacıyla aşağıdaki kabuller 
yapılmıştır:  
 

i. Akış iki boyutlu, laminer ve sıkıştırılamazdır.  
ii. Tank içerisinde faz değişim malzemesi (FDM) olarak kullanılan su, Newtonsal bir akışkandır.  
iii. Isı iletim katsayısı k ve özgül ısı c, katı ve sıvılar için ayrı ayrı sabit değerler olarak alınmıştır 

(ks≠kk, cs≠ck) 
iv. Tank cidarları yalıtılmıştır. 
v. t=0 anında su (FDM) durağandır. 
vi. Silindir yüzeylerinde kaymama (u=0, v=0) prensibine dayalı duvar sınır koşulu geçerlidir. 
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Şekil 1. Tank Modeli ve Ağ Yapısı. 
 
 
 
 
3. SAYISAL SONUÇLAR 
 
Kullanılan sayısal yöntem ile elde edilen sonuçların doğruluğunu belirleyebilmek için, daha önce 
yapılmış bir çalışmadan elde edilen sonuçlarla karşılaştırma yapılmıştır [7]. Şekil 2’de katılaşma 
oranının (buz alanının (Ab) silindir kesit alanına (As)oranı Ab/As) zamanla değişimi referans çalışma ile 
karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçların literatürdeki çalışmayla uyumlu olduğu 
görülmektedir. Elde edilen sonuçlarda, tüm modellemeler için 900 s, 1800 s, 3600 s ve 7200 s için 
sıcaklık ve sıvı oranlarının dağılımları gösterilmektedir. Ayrıca farklı silindir düzenlemelerinin katılaşma 
oranlarının (Ab/As) zamanla değişimi de grafiksel olarak gösterilmiştir 

 
Şekil 2. Tek Silindir Etrafındaki Buz Oluşumunun Karşılaştırılması. 

 
Soğu depolama tankı tabanından h= d, 2d, 4d, 6d, 8d ve 9d mesafede yerleştirilen tek silindir için elde 
edilen sıcaklık dağılımları Şekil 3’de gösterilmiştir. Şekil 3a’da görüldüğü gibi silindirin h=d 
pozisyonunda yerleştirilmesi durumunda ilk 900 saniyede buz oluşumu başlamış, silindir altındaki 
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alanda su sıcaklığı 4 °C olurken, orta ve üst tarafta 2 °C sıcaklığına kadar azalmıştır. Silindir etrafında 
soğuyan suyun yukarı yönlü hareketi 1800 ve 3600. saniyede de devam etmekte, 7200. saniyede 
tankın tamamında su sıcaklığı 0 °C’ye kadar azaldığı görülmektedir.  
 
Silindir 2d mesafesine getirildiğinde (Şekil 3a), silindir altında kalan sıcak su miktarının arttığı, 1800. 
saniyede tankın üst bölgesindeki su sıcaklığının 2.2 °C’ye kadar azaldığı görülmektedir. 3600. 
saniyede silindir, tankın üst tarafı ile birlikte alt tarafını da halen soğutmaya devam etmekte, 7200. 
saniyede tankın üst bölgesindeki su sıcaklığı 0 °C’ye kadar azalmaktadır.  
 
                 900s       1800s      3600s      7200s                                            900s       1800s      3600s     7200s 

                                          
 

a) 

                                            
 

b) 

                                            
 

c) 
 

Şekil 3. Tek Silindirin Tankın Farklı Bölgelerine Yerleştirilmesi Durumu İçin Sıcaklık Dağılımı  
a) h=d;h= 2d  b) h= 4d; h= 6d  c) h= 8d;h= 9d 
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Şekil 3b’de h= 4d ve h=6d olması durumunda elde edilen sıcaklık dağılımları gösterilmektedir. 4 °C 
sıcaklıkta maksimum yoğunlukta olan su, soğutucu silindir etrafında sıcaklığının azalmasıyla yoğunluk 
etkisinden dolayı tank içerisinde hareketlenmeye başlamıştır. Tank içerisinde ısıl katmanlaşma 
diğerlerine göre hızla oluşmakta ve sıcak su tankın alt bölgesinde toplanmaktadır. 1800. saniyede de 
yukarı yönlü akış hareketi devam etmekte, buz kalınlığı zamanla artmaktadır. 3600. saniyede akış 
hareketi çok zayıflamış ve 7200. saniyede tamamen sonlanmıştır. Silindirin tankın ortasına 
yerleştirilmesi durumunda (h= 6d) ise tankın üst bölgesindeki su sıcaklığı ilk 900 saniyede 3.3 °C 
olmakta,1800. saniyede 2.7°C sıcaklığında olup 3600. saniyede ısıl katmanlaşma oluşup akış hareketi 
tamamen sonlanmıştır. 7200. s sonunda buz kalınlığı artmış ve silindir altından tabana doğru 
başlangıç sıcaklığına yakın sıcaklıkta su kütlesi bulunmaktadır.  
 
Silindirin tankın üst bölgesine yerleştirilmesinde (h= 8d ve h= 9d) elde edilen sonuçlar Şekil3c’de 
gösterilmiştir. İlk 900. saniyede silindirin üst kısmına doğru küçük bir yukarı yönlü akış hareketi mevcut 
olup, su sıcaklıkları sırasıyla 2 °C ve 1.4 °C’dir. Silindirin üst bölgeye yaklaşmasıyla ve yukarı yönlü 
soğuk akış hareketinin etkisiyle üst taraftaki suyun daha hızlı soğuduğu görülmektedir. 3600. saniyede 
suyun hareketsiz kaldığı ve ısıl katmanlaşmanın tamamlandığı gözlenmektedir. Her iki yerleşim 
durumunda da suyun tüm zamanlardaki ısıl katmanlaşması ve doğal konveksiyon hareketi hemen 
hemen aynı hareket değişimini göstermektedir. 
 
Şekil 4’de tüm silindir pozisyonları için katılaşma oranlarının zamana bağlı değişimleri gösterilmiştir.  
Tüm modellemelerde buz kalınlığı zamanla artmaktadır. Silindirin tankın üst bölgesine yerleştirilmesi 
durumunda en yüksek katılaşma oranları elde edilmiştir. Silindir tankın alt bölgesine yerleştirildiğinde 
(h= d ve h= 2d) katılaşma oranlarının aynı olduğu görülmektedir. h= 4d olduğunda buz kalınlığı alttaki 
diğer pozisyonlara göre artmıştır. Silindirler tankın ortasına yerleştirildiğinde (h=6d), ısıl katmanlaşama 
erken tamamlanmakta ve daha çabuk soğuyan tankın üst bölgesinde buz oluşumu artmaktadır. 
Silindirlerin tankın üst bölgesine yerleştirilmesinde (h= d ve h= 2d mesafeleri) katılaşma oranları 
artmaya devam etmekte ve tankın üst noktasına çıktıkça katılaşma oranlarının arttığı gözlenmektedir. 
 

 
 

Şekil 4. Tank İçerisindeki Farklı Silindir Pozisyonlarının Katılaşma Oranlarının Zamanla Değişimi. 
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                   900s       1800s      3600s      7200s                                                900s       1800s     3600s        7200s  

                                          
 

                                           
 

a)                                                                                        b) 
 

                                          
 

                                          
 

c)                                                                                         d) 
 

Şekil 5. İkili Silindir İçin Sıcaklık Dağılımları ve Sıvı Oranları. a) h= d b) h= 2d c) h= 6d d) h= 7d 
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Şekil 5’de iki silindirin tankın tabanından h= d, 2d, 6d ve 7d mesafesinde yerleştirilmesi durumunda 
elde edilen sıcaklık dağılımları ve sıvı oranları gösterilmiştir. Şekil 5a’da görüldüğü gibi 900. saniyede 
silindir yüzeylerine yakın bölgedeki soğuk su, soğuk silindir yüzeyi ile çevresindeki sıcak su arasındaki 
sıcaklık farkından dolayı tankın üst bölgesine doğru hareketlenmektedir. Bu akış hareketi 1800. 
saniyede de devam etmekte ve silindirlere yakın bölgedeki ortalama su sıcaklığı 2 °C olarak 
görülmektedir. Tankın üst bölgesi ile birlikte alt bölgesi de 3600. saniyede soğumaya devam etmekte 
ve 7200. saniyede tankın tamamında 0 °C’ye kadar azalmaktadır. Silindirlerin h= 2d mesafesinde 
yerleştirilmesinde de (Şekil 5b) sıcaklık dağılımlarının ve akış hareketlerinin h=d konumu ile yaklaşık 
değişimler gösterdiği görülmektedir. Zamanla buz kalınlıklarının arttığı, buz oluşumlarının dairesel ve 
simetrik olduğu, her iki durumda da 3600. saniyede silindirler üzerinde buz oluşumlarının birbiriyle 
temasa başladığı görülmektedir.7200. saniyede her iki buz oluşumu birleşmiş ve silindir arası mesafe 
tamamen buz ile kaplanmıştır. 
 
Silindirler tankın üst bölgesine h= 6d ve h= 7d mesafelerinde yerleştirilmesi durumunda elde edilen 
sıcaklık dağılımları ve sıvı oranları Şekil 5c ve 5d’de gösterilmektedir. Tank içerisindeki sıcak ve soğuk 
su katmaları ilk 900. saniyeden itibaren oluşmaya başlamış, yukarı yönlü akış hareketi silindirlerin 
bulunduğu nokta ile tankın üst bölgesi arasında sınırlı kalmıştır. Silindirlerin olduğu bölgedeki su 
sıcaklığı 1.6 °C ye kadar azalmış ve 1800. saniyede 0 °C olduğu görülmektedir. Hem bu zamanda 
hem de 3600. saniyede silindirlerin alt tarafa yerleştirilmeleri durumlarına göre karşılaştırıldığında, 
oluşan buz kalınlıklarının daha fazla olduğu sıvı oranlarından da görülebilmektedir. Çok az bir değişim 
gösterse de 7d mesafesindeki sıcaklıkların 6d mesafesindeki sıcaklık değişimlerinden biraz daha az 
olduğu, ısıl katmanlaşmaların aynı zamanlarda aynı şekilde oluştuğu eş sıcaklık eğrilerinden net 
olarak görülebilmektedir. 
 
Tüm iki silindir pozisyonları için katılaşma oranlarının zamanla değişimi Şekil 6’da gösterilmektedir. 
Silindirlerin tankın alt bölgesine yerleştirilmesi durumunda oluşan buz miktarlarının her iki mesafe için 
de aynı olduğu (h= d ve h= 2d),  tankın üst bölgesine yerleştirilmesinde ise h=6d pozisyonuna göre 
h=7d için buz oluşumunun biraz daha fazla gerçekleştiği görülmektedir. Buz kalınlıkları zamanla 
atmakta, silindirlerin tankın üst noktasına yerleştirilmesinin daha fazla buz oluşumu gerçekleştirdiği 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 6. Tank İçerisindeki İki Silindir Pozisyonlarının Katılaşma Oranlarının Zamanla Değişimi.  
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada, bir soğu depolama tankı içerisinde bulunan tek ve iki silindirin tank içerisine farklı 
pozisyonlarda yerleştirilmesinin buz oluşumuna olan etkileri incelenmiştir. Sıcaklık dağılımları, sıvı 
oranları ve katılaşma oranları elde edilmiştir. Tankın alt bölgesinde farklı pozisyonlarda (h=d ve h=2d) 
tek silindir yerleştirilmesi durumunda elde edilen katılaşma oranlarının tamamen aynı olduğu, 
silindirlerin tankın üst bölgesine yakın yerleştirilmesiyle (h=8d ve h=9d) katılaşma oranlarının arttığı 
görülmektedir. Tank içerisindeki silindir sayısının iki olması ve tankın alt bölgesinde bulunması 
durumunda (h=d ve h=2d) katılaşma oranlarının aynı olduğu, her iki silindirin üst bölgeye yakın 
yerleştirilmesi durumunda tek silindirde olduğu gibi en fazla katılaşma oranlarının elde edildiği 
görülmektedir.  
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SICAK ÇIKIŞ YÖNÜNDE GENİŞLEYEN KONİK VORTEKS 
TÜP PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ 

 
 

Yiğit Serkan ŞAHİN 
Kemal KUVVET 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; farklı soğuk kütle oranları ve giriş basınçlarında, koniklik açısının vorteks tüp 
performansına olan etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Çalışma, silindirik ve konik vorteks tüplerde 
gerçekleştirilmiş olup, elde edilen sonuçlar birbiriyle mukayese edilmiştir.  
 
Deneyler, başlangıç iç çapı 10 mm, boyu 100 mm (L/D = 10) olan, farklı koniklik açılarında ( 0º 
(=silindirik), 2º, 4º, 6º ) imal edilen karşıt akışlı vorteks tüplerde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, iş 
akışkanı olarak hava kullanılmıştır. Vorteks tüp girişindeki ani yön değişiminden kaynaklanan basınç 
kayıplarını azaltmak için, literatürce önerilen helisel kanallı bir vorteks üreteci kullanılmıştır. Ölçümler, 
farklı giriş basınçlarında (3,4,5 bar) ve değişen soğuk kütle oranlarında elde edilmiştir. Farklı çalışma 
parametrelerinde elde edilen sonuçlar, vorteks tüp giriş sıcaklığı ile sıcak ve soğuk çıkış sıcaklıkları 
arasındaki farkların değişimi şeklinde ifade edilmiştir. Deneyler neticesinde elde edilen bulgulara göre 
optimum koniklik açısı 2º olarak tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vorteks tüp, Konik vorteks tüp, Enerji ayrışması, Vorteks üreteci. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study; the effect of the divergence angle on the performance of the vortex tube investigated 
experimentally at different cold mass ratio and inlet pressure.The work is performed by using 
cylindirical and conical(divergent) vortex tubes, the results obtained were compared with each other. 
The experiments are carried out at vortex tubes produced as different divergence angles (0º, 2º, 4º, 
6º), inside diameter is 10 mm and length of that is 100 mm (L/D = 10). In the study, air is used as the 
working fluid. In order to reduce pressure losses caused by a sudden change of direction at the vortex 
tube entrance, used a helical swirl flow generator suggested by the literature. Measurements were 
obtained at the different input pressures (3, 4, 5 bar), and the changing rate of the cold mass ratio. 
The results of the different operating parameters are referred as change of the differences between 
vortex tube inlet temperature and hot and cold outlet temperature. According to the findings obtained 
as a result of the experiments optimum divergence angle has been identified as 2 º. 
 
Key Words: Vortex tube, Conical vortex tube, Energy separation, Vortex generator . 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Vorteks tüpler; dışarıdan herhangi bir kimyasal etki ve ısı transferi olmaksızın basınçlı gaz akışını eş 
zamanlı olarak, biri sıcak diğeri soğuk olmak üzere farklı sıcaklıklarda iki akışa ayıran ve hareketli 
parçaları olmayan basit yapılı cihazlardır. Karşıt akışlı bir vorteks tüpe ait şematik görünüş Şekil 1’de 
verilmiştir. Basınçlı akışkan, bir ya da daha fazla giriş lülesinden geçerek vorteks tüpe yüksek hızlarda 
teğetsel olarak girer. Gaz akışı vorteks tüp içinde dönme hareketi kazanır ve biri sıcak diğeri soğuk 
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olmak üzere farklı sıcaklıkta iki akışa ayrılır. Soğuk akışkan giriş lülesi tarafındaki vorteks üretecinin 
merkezi boyunca ilerleyerek tüpü terk ederken, sıcak akışkan tüpün diğer ucundan cidar yakınından 
çevresel olarak tüpü terk eder. 
 

 
 

Şekil 1. Karşıt Akışlı Bir Vorteks Tüpün Şematik Gösterimi[1]. 
 
Kontrol valfi hariç hareketli parçasının olmaması, basit yapılı, küçük ve hafif olması, maliyetinin düşük 
olması, bakım gerektirmemesi, anında soğuk ve kısmen sıcak hava sağlaması, elektriksel veya 
kimyasal güce ihtiyaç duymaması, sıcaklığın ayarlanabilmesi, çevreye zararlı soğutucu akışkanların 
kullanılmaması vorteks tüplerin başlıca avantajlarıdır. Bununla birlikte ısıl verimlerinin düşük olması, 
sıkıştırılmış gaz gerektirmesi ve gürültülü çalışması ise dezavantaj olarak sayılabilir [1,2,3]. Bahsedilen 
avantajlarından ötürü uygulamada geniş bir alanı kapsayan vorteks tüplerin başlıca kullanım alanları 
arasında;  kesici takımların, CNC tezgahlarının elektronik ünitelerinin, termal kamera merceklerinin ve 
çözeltilerin soğutulması; gaz karışımlarının ayrıştırılması, gazların sıvılaştırılması, gazların 
kurutulması, DNA uygulamaları ve kar yapımı sayılabilir. [2,3,4,5,6,7] 
 
Vorteks tüplerdeki enerji ayrışmasının Ranque tarafından keşfedilmesinin üzerinden yaklaşık 80 yıl 
geçmiş ve vorteks tüplerle ilgili gerek teorik gerekse deneysel yüzlerce çalışma gerçekleştirilmiş 
olmasına rağmen; enerji ayrışmasının fiziksel açıklaması tam olarak yapılamamıştır. Bundan dolayı 
vorteks tüpler ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Vorteks tüplerle ilgili deneysel çalışmaların büyük 
bir kısmı silindirik vorteks tüpler kullanılarak gerçekleştirilmiş olup konik vorteks tüplerin kullanıldığı 
çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır [8]. Parulekar [9], kısa bir vorteks tüp tasarlayarak çeşitli koniklik 
açılarının performansa olan etkisini incelemiş ve L/D oranının 3’e kadar kısaltılabileceğini bulmuştur. 
Gulyaev[10], 2.3º koniklik açısına ve 400-840 mm uzunluğa sahip uzun konik vorteks tüpler kullandığı 
çalışmasının neticesinde konik vorteks tüplerin termal etkinliğinin ve soğutma kapasitesinin silindirik 
vorteks tüplerden %20-25 daha iyi olduğu bulgusunu elde etmiştir. Borisenko vd. [11],1º - 5º arasında 
değişen koniklik açılarında ve sabit uzunlukta (L/D=14) deneyler gerçekleştirmişler, 3º ‘lik koniklik 
açısının en iyi performansı sağladığını belirtmişlerdir. Raiskii ve Tunkel [12], yaptıkları deneysel 
çalışmada uzun boylu silindirik ve konik vorteks tüpler karşılaştırıldığında, konik vorteks tüpün 
verimliliğinin silindirik tüplerden daha düşük olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Takahama ve 
Yokosowa[13], çalışmalarında vorteks tüpün boyunu kısaltırken enerji ayrışması performansının aynı 
kalmasını amaçlamışlar ve 1.72º ve 5.15º lik koniklik açılarına sahip vorteks tüplerde deneyler 
gerçekleştirmişler, aynı uzunluktaki konik bir vorteks tüpün enerji ayrışma performansının düz bir 
vorteks tüpe göre %10 daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Chang vd. [8], soğuk kütle oranın 0.2 ve 
koniklik açısı 4º derece iken koniklik olmayan duruma göre yaklaşık %11.7 daha yüksek performans 
elde etmişlerdir. Buradan konikliğin performansı arttırdığı ve maksimum soğutma performansını elde 
etmek için optimum bir koniklik açısı olduğunu göstermişlerdir. Pouraria ve Zangooee [14], konik tüp 
kullanımının etkisini incelemek ve optimum koniklik açısını bulmak için sayısal bir çalışma 
gerçekleştirmişlerdir. Sayısal çözümlemelerini 0º(=silindirik), 2º, 3º, 4º ve 6º koniklik açılarında diğer 
tüm parametreleri sabit tutarak gerçekleştirmişlerdir. Silindirik vorteks tüplerdeki sıcaklık düşüşünün 
konik vorteks tüplerdekine oranla daha az olduğunu gözlemlemişler, optimum koniklik açısını ise β=2º 
olarak tespit etmişlerdir.  
 
Bu çalışmada, L/D=10 olan farklı koniklik açılarında (0º (=silindirik), 2º, 4º, 6º) imal edilen karşıt akışlı 
vorteks tüpler kullanılarak, koniklik açısının vorteks tüp performansına olan etkisi deneysel olarak 
incelenmiştir. Ölçümler, farklı giriş basınçlarında (3, 4, 5 bar) ve değişen soğuk kütle oranlarında elde 
edilmiştir. Farklı çalışma parametrelerinde elde edilen sonuçlar, vorteks tüp giriş sıcaklığı ile sıcak ve 
soğuk çıkış sıcaklıkları arasındaki farkların değişimi şeklinde ifade edilmiştir. 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
2.1. Deney Düzeneği 
 
Çalışmada kullanılan deney düzeneğinin şematik gösterimi Şekil 2’de sunulmuştur. Vidalı kompresör 
vasıtasıyla sıkıştırılan hava basınçlı hava tankında depolanmakta; hava tankından gelen hava 
kurutulup filtrelendikten sonra basınçlı hava hattı boyunca ilerleyerek basınç regülatörüne gelmektedir. 
İstenilen çalışma basıncında vorteks tüp içerisine teğetsel olarak giren hava molekülleri enerji 
ayrışmasına uğrayarak vorteks tüpü sıcak ve soğuk çıkışlardan terk etmektedir. 
 
Deneyler, başlangıç iç çapı 10 mm, boyu 100 mm (L/D=10) olan, farklı koniklik açılarında (0º, 2º, 4º, 
6º) imal edilen karşıt akışlı vorteks tüplerde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, iş akışkanı olarak hava 
kullanılmıştır. Basınçlı havanın vorteks tüpe girişinde meydana gelen ani yön değiştirmelerden 
kaynaklanan basınç kayıplarını en aza indirmek amacıyla, literatürce önerilen kesit alanı 9 mm2 olan 

helisel kanallı bir vorteks üreteci kullanılmıştır [15,16]. Vorteks tüp ve 45º lik uç açısına sahip tapa 
kestamid malzemeden, helisel kanallı vorteks üreteci ise prinç malzemeden üretilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Deney Düzeneğinin Şematik Gösterimi 
 

1. Kompresör  
2. Basınçlı hava tankı 
3. Basınç göstergesi 
4. Kurutucu 
5. Filtre 
6. Kontrol valfi 
7. Basınç regülâtörü 
8. Termoeleman  
9. Vorteks tüp 
10. Manometre  
11. Rotametre 

 
2.2. Deneylerin Yapılışı ve Deneysel Ölçüm Prosedürü 
 
Vorteks tüpün girişindeki basınç regülatörü yardımıyla giriş basıncı Pi (3, 4, 5 bar) ayarlandıktan sonra 
hava sisteme girmektedir. Başlangıçta soğuk ve sıcak çıkışlardaki her iki vana tam açık durumda olup; 
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sistem kararlı hale gelene kadar beklendikten sonra sıcaklık, basınç ve debi ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra sıcak çıkıştaki vana kademeli olarak kapatılarak farklı Yc oranlarının 
oluşması sağlanmış ve yukarıdaki işlemler her defasında tekrarlanmıştır. Deneyler boyunca soğuk 
çıkış tarafındaki vana tam açık konumda tutulmuş, akış kontrolü sıcak çıkış tarafındaki vana ile 
sağlanmıştır. 
 
Deneysel çalışmalarda havanın giriş sıcaklığı, vorteks tüp girişinden 10 mm önce; vorteks tüp soğukk 
ve sıcak çıkış sıcaklıkları çıkışlardan 10’ar mm sonra ölçülmüştür. Sıcaklık ölçümleri, K tipi 
termoelemanlar ve dört kanallı bir dijital termometre kullanılarak belirlenmiştir. Vorteks tüp girişinde, 
deneyler boyunca istenilen değerde sabit basınçta hava geçişine müsaade eden bir basınç regülatörü 
bulunmakta ve basınç regülatörü üzerine yerleştirilmiş olan 0-10 bar aralığında ölçüm yapabilen bir 
analog manometre yardımıyla girişteki basınç değerleri okunmaktadır. Sıcak ve soğuk çıkışlardaki 
basınçlar ise; çıkışlardan 10 mm sonra açılan basınç prizlerinden, dijital manometre kullanılarak 
ölçülmüştür. Sıcak ve soğuk çıkışlardaki hacimsel debilerin ölçümü için çalışma sıcaklıklarına ve 
basınçlarına uygun olarak seçilmiş, 30-560 litre/dakika aralığında ölçüm yapabilen geniş skalalı 
rotametreler kullanılmıştır. Deneysel ölçümlerde kullanılan ölçüm cihazlarının belirsizlik değerleri Tablo 
1 ‘de sunulmuştur. 
 
Tablo 1. Ölçüm Cihazlarının Ölçüm Aralıkları ve Belirsizlik Değerleri 
 
Cihaz Ölçüm aralığı Belirsizlik 
Analog manometre  
Dijital manometre  
Dijital termometre  
Rotametre  
Barometre 

0 – 10 (bar) 
0 – 6.9 (bar) 
-195 – +1000 (oC) 
30 – 560 (L/d) 
300 – 1200 (mbar) 

± 2.5 % 
± 0.05 % 
± 0.1 % 
± 3 % 
± 3 % 

 
 
 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Vorteks tüplerde enerji ayrışması üzerinde etkili olan önemli parametrelerden biri soğuk kütle oranıdır. 
Soğuk kütle oranı, Yc, soğuk akışkanın kütlesel debisinin girişteki akışkanın kütlesel debisine oranı 
olarak tanımlanır ve eşitlik 1’de verilmiştir. Yc, değeri tüpün sıcak çıkış tarafında bulunan küresel vana 
kullanılarak değiştirilmektedir.  
 

i

c
c m

m
Y




=          (1) 

 
(1) eşitliğinde yer alan ṁc (kg/s) ve ṁi (kg/s) sırasıyla soğuk akışkanın kütlesel debisini ve girişteki 
akışkanın kütlesel debisini ifade etmektedir. 
 
Aşağıda, vorteks tüplerde kullanılan sıcaklık farkı ifadeleri verilmiştir. Burada T(oC) sıcaklık olup, h,c 
ve i alt indisleri ise sırasıyla sıcak çıkış, soğuk çıkış ve giriş özelliklerini göstermektedir. 
 

cic TTT −=∆    (2) 
 

ihh TTT −=∆    (3) 
 

Pi = 3, 4 ve 5 bar için farklı koniklik açılarında çıkış sıcaklık farklarının Yc ile değişimleri sırasıyla Şekil 
3, Şekil 4 ve Şekil 5’te sunulmuştur. 
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         (a)        (b) 
Şekil 3. Pi = 3 bar İçin Farklı Koniklik Açılarında Çıkış Sıcaklık Farklarının ( a-soğuk, b-sıcak ) Yc ile 

Değişimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         (a)        (b) 
Şekil 4. Pi = 4 bar İçin Farklı Koniklik Açılarında Çıkış Sıcaklık Farklarının ( a-soğuk, b-sıcak ) Yc ile 

Değişimi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (a)        (b) 
Şekil 5. Pi = 5 bar İçin Farklı Koniklik Açılarında Çıkış Sıcaklık Farklarının ( a-soğuk, b-sıcak ) Yc ile 

değişimi 
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Şekil 3 ‘te görüldüğü gibi Pi=3 bar için soğuk çıkış sıcaklık farkının en yüksek değeri 2º ‘ lik koniklik 
açısına sahip vorteks tüpte Yc yaklaşık 0.3 iken 28.6 ºC (a), sıcak çıkış sıcaklık farkının en yüksek 
değeri ise Yc yaklaşık 0.85 iken 22.2 ºC’dir. Şekil 4 ‘te Pi=4 bar için soğuk çıkış sıcaklık farkının en 
yüksek değerinin 2º ‘ lik koniklik açısına sahip vorteks tüpte Yc oranının yaklaşık 0.3 değerinde 32.4 ºC 
(a), sıcak çıkış sıcaklık farkının en yüksek değerinin ise Yc oranının yaklaşık 0.85 değerinde 25.1 ºC 
ve Şekil 5 ‘te Pi=5 bar için soğuk çıkış sıcaklık farkının 2º ‘ lik koniklik açısına sahip vorteks tüpte Yc 
oranı yaklaşık 0.3 iken 34.3 ºC (a), sıcak çıkış sıcaklık farkının ise Yc oranı yaklaşık 0.85 iken 27.3 ºC 
ile maksimum olduğu görülmektedir. 
 
Bütün koniklik açılarında artan giriş basıncı ile hem ΔTc hem de ΔTh değerlerinin arttığı 
gözlemlenmiştir. Artan Yc oranlarında ΔTc değerlerinin arasındaki fark azalırken, ΔTh değerleri 
arasındaki fark artmaktadır. Ayrıca, maksimum ΔTc sıcaklık farklarının elde edildiği Yc değerlerinin 
silindirik vorteks tüplerdeki Yc değerlerinden daha yüksek olduğu; ΔTh için ise daha düşük olduğu 
görülmüştür. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Koniklik açısının vorteks tüp performansına olan etkisinin belirlenmesi amacıyla L/D= 10 olan farklı 
koniklik açılarına sahip (0º (=silindirik), 2º, 4º, 6º) vorteks tüpler kullanılarak gerçekleştirilen deneylerin 
sonucunda; koniklik açısının vorteks tüplerin soğutma ve ısıtma performansları üzerinde etkili bir 
parametre olduğu; bununla birlikte kritik bir koniklik açısının varlığı ve bu açıya kadar vorteks tüpün 
soğutma ve ısıtma performansları artarken bu kritik değerden sonra ise performansların azaldığı 
gözlemlenmiştir. Bu çalışmada optimum koniklik açısı 2o olarak tespit edilmiştir. Bütün sonuçlar birlikte 
değerlendirildiğinde farklı koniklik açılarının ΔTc ve ΔTh üzerine etkileri iyiden kötüye doğru; 2o > 0o > 4o 

> 6o olarak belirlenmiştir.  
 
 
 
 
SEMBOLLER ve YUNAN HARFLERİ 
 
D  tüpün başlangıç iç çapı (mm)  
L vorteks tüp uzunluğu (mm) 
ṁ soğuk kütle oranı (kg s-1) 
P basınç (bar) 
T sıcaklık (oC) 
ΔT, sıcaklık farkı (oC) 
Yc soğuk kütle oranı 
β koniklik açısı 
 
Alt indisler 
 
c soğuk çıkış (cold) 
h sıcak çıkış (hot) 
i giriş (inlet) 
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ÖZET 
 
Kaynamalı ısı transfer olayının gerçekleştiği birçok endüstriyel sistemde, kaynamalı ısı transferi 
olayına bağlı olarak meydana gelen akış kararsızlıkları, sistemlerde ısı transferinin gerçekleştiği 
bölümlerin bozulmasına neden olmaktadır. İşletme koşullarında sistem basıncı, debi ve benzer 
parametrelerin osilasyonlar göstermesi proses sistemlerinin ömürlerini azaltmaktadır. Sistemin ömrünü 
osilasyonlara bağlı olarak azaltan olayları; ısıl yorulmalar, kaynama krizleri, mekanik titreşimler yüksek 
geçici sıcaklıkların neden olduğu kontrol zorluğu ve yüzeyde meydana gelen burn-out olayı olarak 
sıralamak mümkündür. Bu çalışmada, sabit giriş sıcaklığında bükülmüş şerit elemanların dinamik akış 
kararsızlıklarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler sabit sistem basıncında yürütülmüş ve 
test borusu cidarına sabit ısı akısı uygulanmıştır. Sonuçlar termal osilasyonlar açısından 
değerlendirilmiştir ve boş boru ile kıyaslanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İç eleman, osilasyon, iki fazlı akış. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In lots of industrial systems in which boiling heat transfer occurs, the flow instabilities consisting based 
on the boiling heat transfer causes the parts in which heat is transferred to break down. The fact that 
the parameters like system pressure and mass flow rate oscillate shortens the life of the process 
systems in operating conditions. It is possible to order the events shortening the life of the systems 
depend on the oscillations as the thermal fatigues, boiling crises, mechanical vibrations, the difficulty 
of the control caused by the transient temperatures and the burn-out occurring on the surface. In this 
study, the effects of the twisted tape elements on the two phase flow instabilities were investigated 
experimentally at the constant inlet temperature. The experiments were conducted at the constant 
system pressure and, the constant heat flux is applied to the outer surface of the test tube. The results 
were examined in terms of the thermal oscillations and were compared to the smooth channel.  
 
Key Words: Inner element, oscillation, two phase flow.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İki fazlı akış biçimini kategorize eden ana özellik, iki faz arasında meydana gelen ara yüzeylerin aldığı 
şekillerdir. Oluşan bu şekiller üzerinde akış yönünün etkisi oldukça belirgindir. İki fazlı akışlar akış 
şekline göre yatay, düşey ve eğik olarak sınıflandırılır. Akış yönü biçimlerine göre yatay, düşey ve eğik 
sistemlerde meydana gelen akış rejimleri ve karakteristikleri birbirlerinden farklı özellikler gösterirler. 
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Gösterdikleri özelliklere göre ayrılan sistemlerde yerçekimi kuvvetinin akış yönüne göre etki ettiği yön, 
temel sınıflandırmayı beraberinde getirir. Yatay akış sistemine etkiyen yer çekimi kuvvetinin akış 
yönüne dik olarak etki etmesi sebebiyle, buhar ve sıvı faz arasında bir ayrılma oluşabilmektedir. 
Yoğunluğu düşük olan buhar üst bölgede yer bulurken yoğunluğu yüksek olan sıvı alt bölgede toplanır. 
Buhar fazının ısı transfer katsayısının sıvı fazından daha düşük olması, yatay sistemlerin üst 
bölgelerinde “burn-out” diye tabir edilen olayın meydana gelmesine sebebiyet verir. Doğal olarak 
düşey ve eğik akışlı sistemlerde yerçekimi kuvvetinin akış sistemine paralel veya eğik yönlü etki 
etmesi, ara yüzeylerin aldığı şekiller bakımından yatay akışlı sistemlerden daha az olmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle akış rejimleri,  iki fazın mutlak ve bağıl akış debilerine, sistem geometrisine ve 
fazlar üzerine etki eden kuvvetler arasındaki ilişkiye bağlıdır (Ömeroğlu, 2012). 
 
İki fazlı akış sistemlerinde kararsızlıklar, “statik kararsızlıklar” ve “dinamik kararsızlıklar” olmak üzere 
ikiye ayrılırlar. Akış şartlarının gerçek kararlı durumu küçük bir değişmeye maruz kaldığında yeni 
çalışma bölgesi gerçek çalışma bölgesinden başka bir yöne doğru asimptotik halde kayıyorsa, bu tip 
kararsızlıklar “statik kararsızlıklar” olarak adlandırılır. Akış gezintisi, kaynama krizi gibi olaylar statik 
kararsızlıklar için örnek olarak verilebilir. Eğer atalet ve diğer geri-besleme etkileri proseste önemli bir 
etkiye sahipse bu durumda ortaya çıkan kararsızlıklara ise “dinamik kararsızlıklar” denir. Bu 
kararsızlıklar, akışın ataleti ile iki fazlı karışımın sıkıştırılabilirliği arasında yeterli etkileşimden, 
kaynamanın oluştuğu kanalda debi, basınç düşümü ve yoğunluktaki değişim arasında çoklu geri-
beslemelerden veya sadece geri-beslemelerden kaynaklanabilirler. Basınç düşümü tipi osilasyonlar 
(BDO), yoğunluk-değişim tipi osilasyonlar (YDO), termal osilasyonlar (TO) ve akustik osilasyonlar 
olmak üzere 4 ayrı dinamik kararsızlık tanımlanmıştır (Bergles 1977; Kakaç 1994).  
 
Tadrist (2006) dar alanlarda iki fazlı akış kararsızlıklarını incelemiştir. İki fazlı akış kararsızlıklarının 
analizini, hidrolik çapı 10mm’den daha büyük boruları baz alarak karşılaştırmıştır. Temel kararsızlık 
tipleri mevcut deneysel sonuçlar ve modellere göre kıyaslanmıştır. İki fazlı akış kararsızlıkları, hidrolik 
çap ne olursa olsun karmaşık bir yapıya sahiptir. Li et al. (2006) iş yapan akışkan olarak nitrojen 
kullanılan, yukarı doğru kaynamalı iki fazlı akışın oluşumu sırasında, basınç düşümü karakteristiklerini 
deneysel ve sayısal olarak araştırmışlardır. Deneysel verilere karşı sayısal sonuçların karşılaştırılması, 
basınç düşümü eğrisindeki geçiş noktasının daha önce olduğunu göstermiş ve basınç düşümü 
tahminleri deneysel verilerle oldukça iyi bir uyum göstermiştir. Spedding et al. (2006) çok fazlı yatay 
boru akışında basınç düşümü tahmini için yaptıkları araştırmada, ampirik korelasyonları, basınç 
düşümü tahmini için iki fazlı boru akışı verileri ile test etmişlerdir. Momentum balans modeli, borudaki 
üç fazlı basınç düşümü tahminine başarılı bir şekilde ilişkilendirilememiştir.  
 
Kakaç et al. (2007) boru kaynamalı sistemlerde iki fazlı akış dinamik karasızlıklarını incelemişlerdir. 
Çalışmada homojen akış modeli ve drift akış modelleri çözüm örnekleri ile beraber açıklanmış, model 
sonuçlarının deneysel bulguları ile doğrulaması verilmiştir. İki fazlı akış problemlerinin en genel 
formülasyonu olan ayrılmış akış modeli, fazların her biri için ayrı ayrı yazılan korunum denklemleri için 
uygulanmıştır. Mauro et al. (2007) bu çalışmasında mevcut ve yeni iki fazlı basınç düşümü verilerini 
tahmin yöntemleri ile kapsamlı bir karşılaştırma yapmak için kullanmışlardır. Quibén et al. (2007) 
çalışmalarında yatay borulardaki buharlaşma süresinde meydana gelen iki fazlı sürtünmeli basınç 
düşümünün analitik araştırmasına yer vermişlerdir. Deneysel veriler, akış modeli haritasına dayalı iki 
fazlı sürtünmeli basınç düşümü modelini geliştirmek için Wojtan–Ursenbacher–Thome akış modelinin 
kullanıldığı akış rejimi ile birbirinden ayrılmıştır. Çalışmada uygulanan yeni model detaylı bir şekilde 
tanıtılmıştır. 
 
Yılmaz vd (2007) iki fazlı akışta kullanılan ısı transfer iyileştirme yöntemlerini ayrıntılı olarak incelemiş 
ve iki fazlı akışlarda ısı transfer iyileştirilmesi ile ilgili temel bulguları vurgulamışlardır. Çeşitli pasif ve 
aktif ısı transfer iyileştirme yöntemlerinin geniş koşullar altındaki iki fazlı akış ısı taşınım katsayılarını 
artırdığı belirlenmiştir. Çomaklı vd (2007) çalışmada iş yapan akışkan olarak su kullanıldığı yatay bir 
borudaki iki fazlı akış karasızlık karakteristikleri deneysel olarak incelemişlerdir. İki fazlı bölgede belirli 
bir kütlesel debi değerinde giriş sıcaklığı arttıkça basınç düşümünün arttığı gözlenmiştir. Sisteme 
verilen ısıl gücün artmasıyla kararlı durum karakteristik eğrisinde minimum nokta sağa doğru kaymış 
ve iki fazlı akış bölgesi daha yüksek kütlesel debilerde başlamıştır. Yoğunluk değişim osilasyonların 
genlik ve periyotları basınç düşümü osilasyonlarının genlik ve periyotlarından daha düşük olduğu 
görülmüştür. 
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Sotgia et al. (2008) yağ-su karışımları içinde basınç düşümü azalması ve akış rejimlerini deneysel 
olarak analiz etmişlerdir. 21 ile 40 mm arasında değişen çaplarda yedi farklı ryrex ve pleksiglas borular 
kullanılmıştır. Poesio (2008) çalışmasında yağ-su karışımının slug akışı için deneysel araştırma 
yapmış ve yeni bir veri kümesi oluşturmuştur. İlk olarak, slug akışın varlığını akış haritasında 
göstermiş ve basınç düşümü ölçümlerini vermiştir. Sıvı-gaz aralıklı akışın aksine, basınç düşümü 
değerleri akışın dinamiksel yapısının özeliğini vermediği görülmüştür. Shannak (2008) sırasıyla dikey 
ve yatay, nispeten düzleştirilmiş kanallarda hava-su iki fazlı akışın sürtünmeli basınç düşümünü 
belirlemek için deneyler yapmıştır. Bu çalışmada, iki fazlı akışın sürtünmeli basınç düşümü ile ilişkili 
hava-su karışımı ölçülmüştür. Pürüzlü dikey ve yatay düzleştirilmiş borularda sürtünmeli basınç 
düşümü üzerine ve göreceli pürüzlülük etkisine odaklanılmıştır. Göreceli pürüzlülüğün etkisinin, 
özellikle yüksek buhar kalitesi ve daha yüksek kütle debisi için daha önemli olduğu bulunmuştur. 
 
Çomaklı vd (2008) yatay bir borudaki kaynamalı iki fazlı akış karasızlıkları ve akışkan tipinin etkileri 
üzerine inceleme yapmışlardır. Çalışmada kararlı durum eğrileri, basınç düşümü titreşimleri ve 
yoğunluk değişim tipi titreşimlerine, akışkan tipinin etkileri incelenmiştir. İş yapan akışkan olan su için 
basınç düşümü ve yoğunluk değişim tipi titreşimlerinin genlik ve periyotlarının, R-11 iş yapan akışkanı 
için olan değerlerden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Giriş sıcaklıkları arttıkça genliklerin ve 
periyotların arttığı, kütlesel debi azaldıkça genliklerin ve periyotların azaldığı gözlemlenmiştir. Aşırı 
soğutma seviyesinin artmasıyla kaynamanın başladığı noktanın daha düşük kütlesel debilere doğru 
kaydığı anlaşılmıştır. Karakteristik eğrilerin benzer formda ve eğrilerin her birinin yatık “S” şeklinde 
olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Karagöz et al. (2008) yatay su kaynamalı, elemanlı boruda yoğunluk dalga akış osilasyonları üzerine 
araştırma yapmışlardır. Yoğunluk dalga tipi osilasyonlarının diğer dinamik osilasyon tipleri ile 
kıyaslandığında daha küçük genliklere ve daha yüksek frekanslara sahip oldukları görülmüştür. 
Quibén et al. (2009) çalışmalarında, 2 ve 3mm yüksekliğinde 4 farklı yatay yassılaştırılmış bakır boru 
kullanılarak, kaynamalı akıştaki iki fazlı basınç düşüm değerleri belirlenmiştir. Isı akısının iki fazlı 
sürtünmeli basınç düşümü değerleri üzerine önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Venkatesan et 
al. (2010) çalışmalarında, dar bir boru içerisindeki iki fazlı basınç düşümü değerleri üzerine çapın 
etkisini incelemişlerdir. İki fazlı sürtünmeli basınç düşümü üzerine boru çapının etkisi, 0.6, 1.2, 1.7, 2.6 
ve 3.4 mm iç çaplara sahip dairesel borularda, hava ve su kullanılarak incelenmiştir. Annular rejimdeki 
akım tabakalaşmanın, küçülen yüzey gerilimine etkisinin çok önemli olduğu anlaşılmıştır. Mevcut 
modellerin görüntülenen tüm akış rejimleri için basınç düşümünü belirlemede yetersiz oldukları 
görülmüştür. Sıvı gaz etkileşim parametresinin akış rejimi tabanlı modifikasyon yaklaşımı, dar 
borularda basınç düşümünü belirlemek için çok önemli bir yöntem olduğu anlaşılmıştır. Liang et al. 
(2010) yatay düz boru evaporatöründe iki fazlı akış kararsızlıkları üzerine araştırma yapmışlardır. 
Basınç düşümü ve kütlesel debi arasındaki ilişki, sabit ısı akısı ve buharlaşma basıncı ile ölçülmüştür. 
Yoğunluk dalga osilasyonları hemen hemen tüm kütle hızlarında görülmüş, düşük genliklere sahip 
oldukları ve periyotlarının 1 ile 3 arasında değiştiği belirlenmiştir. Basınç düşümü osilasyonu ve termal 
osilasyon sınır başlangıç değerleri deneysel olarak elde edilmiştir.  
 
Bu çalışmada, sabit giriş sıcaklığında bükülmüş şerit elemanların dinamik akış kararsızlıklarına etkileri 
deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler sabit sistem basıncında yürütülmüş ve test borusu cidarına 
sabit ısı akısı uygulanmıştır. Sonuçlar basınç düşümü tipi ve yoğunluk değişim tipi osilasyonlar 
açısından değerlendirilmiştir ve boş boru ile kıyaslanmıştır.  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
2.1. Deney Düzeneği 
 
Şekil 1’de şematik olarak gösterilen deney düzeneği zorlanmış konveksiyonlu, kaynamalı yatay bir 
boru kanal sisteminden meydana gelmiştir. Bu çalışmada su kullanılan iki fazlı akışlarda test borusu 
içerisine yerleştirilen farklı yüzey konfigürasyonuna sahip ısı transfer yüzey artırım elemanlarının 
osilasyonlara etkisi incelenmiştir. Test borusu olarak 3030mm uzunluğunda 12.7mm iç, 17mm dış 
çapında 316l Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden yapılmış çekme boru kullanılmıştır (Şekil 2). Deney 
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düzeneği akışkan besleme bölümü, test bölümü, akışkan depolama bölümü olmak üzere üç temel 
bölümden oluşmuştur. 
 
2.1.1. Akışkan Besleme Bölümü 
 
Akışkan besleme bölümü iş yapan akışkan olan suyun test borusuna giriş koşullarına getirilmesini 
sağlamaktadır. Akışkan besleme bölümü; ana besleme tankı (1), debi ayar vanası (2), iki adet 
flowmetre (3) ve akışkanın sisteme istenilen sıcaklıklarda girmesini sağlamak için kullanılan ısıtıcıdan 
(4) oluşmaktadır.  
 
2.1.2. Test Bölümü 
 
Test bölümü; dengeleyici tank (5), akışkan giriş kontrol vanası (6), ısıtıcı test borusunun yerleştirildiği 
test odası (7), test borusu (8), ısıtıcı test borusuna gerekli olan ısı gücünü temin eden bir DC güç 
kaynağı (9), test bölümü çıkışında kısıtlama görevi yapan bir orifis (10), dijital manometre (11), türbin 
tipi debi öçler (12) ve basınç transdüserinden (13) oluşmaktadır. Test bölümü; kontrollü kaynama ve iki 
fazlı akış olaylarının meydana geldiği kısımdır. İki fazlı akış olaylarının gözlemlenmesinde ihtiyaç 
duyulan ölçümlerin büyük bir çoğunluğu deney düzeneğinin bu bölümünden yapılmaktadır. 
Dengeleyici tank ile test borusu arasında türbin tipi debi ölçer, Bourdon tipi manometre, basınç 
transdüseri ve sıcaklık ölçüm elemanı bulunmaktadır. Test odasından önce test bölümü girişinde 
ısıtıcı, test borusuna giren akışkanın giriş debisindeki mikro seviyelerdeki varyasyonları ölçmek 
amacıyla bir diferansiyel basınç transdüseri, akışkan giriş basıncını ölçmek amacıyla Bourdon tipi bir 
dijital manometre, girişte akışkan basınç seviyelerinde oluşabilecek mikro seviyedeki dalgalanmaları 
ölçebilecek bir basınç transdüseri ile yine test bölümü girişinde iş yapan akışkanın giriş sıcaklığını 
tespit etmek amacıyla da bir termokupul ölçüm elemanı sisteme monte edilmiştir. İş yapan akışkanın 
giriş sıcaklığı test bölümüne girmeden önce T tipi termoeleman ile ölçülmüştür.  
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Şekil 1. Deney Düzeneğinin Şematik Görünümü. 

 

 
 

Şekil 2. Test Borusu ve Bağlantı Flanşları. 
 
Isıtıcı test borusuna gerekli olan ısı gücünü temin eden DC güç kaynağı yaklaşık 40 kW güç 
kapasitesine sahiptir. Isıtıcı borunun her iki ucu DC güç kaynağının pozitif (+) ve negatif (-) uçları ile 
bağlanarak gerekli ısı gücü temin edilmeye çalışılmıştır. Isıtıcı borunun her iki ucuna sistemin diğer 
kısımlarını elektriksel olarak izole etmek amacıyla yüksek sıcaklığa dayanıklı silindirik conta 
kullanılmıştır. Vida bağlantılarına porselen halka geçirilerek elektriksel izolasyon sağlanmıştır. Deney 
sisteminde istenilen basınç düşümünü sağlamak amacıyla test borusu çıkışına bir orifis levhası monte 
edilmiştir. Orifis levhasının giriş tarafındaki basınç Bourdon-tipi manometre, çıkış tarafındaki basınç ise 
Bourdon-tipi dijital manometre ile ölçülmüştür. Deneylerde orifis çapının boru çapına oranı 0.25 ve 
0.45 olarak alınmıştır. 
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2.1.3. Akışkan Depolama Bölümü 
 
Akışkan Depolama bolümü test bölümünden buhar fazında çıkan suyu başlangıç deney şartlarına 
getirmek amacıyla soğutup depolanmasını sağlar. Yoğuşturulan akışkan sıvı fazda depolama tankına 
sevk edilir. Bu tanktan ana besleme tankına iş yapan akışkan olan sıvı fazdaki suyun sevk edilmesi 
yine yüksek basınç seviyesine sahip azot gazı vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra iş yapan 
akışkan olan suyun sistemdeki çevrimsel sirkülâsyonu aynı şekilde tekrarlanarak devam eder. Akışkan 
depolama bölümü; yoğuşturucu (14), azot tankı (15), regülatör (16) ve akışkan depolama tankından 
(17) oluşmaktadır.  
 
2.2. Sıcaklık, Basınç ve Debi Ölçümleri 
 
Deney düzeneğinde toplam 30 adet sıcaklık ölçüm yerinde 0.25mm çapında T tipi bakır-konstantan 
termoçiftleri kullanılarak sıcaklıklar ölçülmüştür. Bu termoelemanlar vasıtasıyla alınan sıcaklık okuma 
hatası ±% 0.5°C civarındadır. Akışkanın test borusuna giriş ve çıkıştaki sıcaklıklarının ölçümü için 
5mm çapında bir ucu kapalı ince bakır boru içerisine yerleştirilen termoelemanlar kullanılmış ve bakır 
boru test borusunun giriş ve çıkışında boru içerisine daldırılarak sıcaklıklar ölçülmüştür. İki fazlı akış 
rejimlerini ve akış osilasyonlarını belirlemek amacıyla kullanılan termoçiftler ise termoeleman uçlarının 
test borusu cidarının dış yüzeyine tespit edilmesi yoluyla ölçülmüştür. Test borusu yüzey sıcaklıkları 
eşit aralıklarla 14 tanesi üst cidar boyunca diğer 14 tanesi de alt cidar boyunca olmak üzere toplam 28 
termoeleman çifti kullanılarak ölçülmüştür. Termoelemanlar ve basınç/debi transdüserlerinden alınan 
sinyallerin okunabilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla analog/dijital Advantec Data Okuma kartı 
kullanılmıştır.  
 
Deney düzeneğinde ana tank, dengeleyici tank, azot tankı, test borusu girişi ve orifisden önce ve 
orifisden sonraki basınçlar ölçülmüştür. Ana tank, dengeleyici tank, azot tankı ve orifisin girişindeki 
basınçlar analog Bourdon tipi manometreler kullanılarak ölçülmüştür. Orifisin çıkışındaki basınç ise 
dijital bir manometre kullanılarak ölçülmüştür. Analog manometrelerde okunan basınç değerlerindeki 
toplam hata oranı ±%0.1 bar düzeyindedir. Test borusu girişinde ise giriş basıncını ve giriş basıncında 
oluşacak osilasyonları ölçmek amacıyla basınç transdüseri kullanılmıştır. Bu basınç transdüserinden 
alınan 4-20 mA seviyesindeki analog sinyaller data okuma kartıyla işlenmiştir. Basınç transdüserinden 
alınan datalardaki toplam hata oranı ±%0.1 düzeyindedir.  
 
Kütlesel debi akış rejimlerinin, kararlılık sınırlarının ve osilasyon tiplerinin belirlenmesinde 
kullanıldığından çok hassas olarak ölçülmesi gerekmektedir. Akışkanın debisini ölçmek ve ayarlamak 
amacıyla sistemde iki adet flowmetre kullanılmıştır. Bu flowmetrelerden birisinin ölçüm aralığı 0-400 
l/h, diğerinin ölçüm aralığı ise 0-1000 l/h’dir. Bu flowmetreler kullanılarak bulunan kütlesel debi 
değerlerindeki toplam hata oranı ±%0.4 civarındadır. Sistemde oluşan debi osilasyonlarını ölçmek 
amacıyla türbin tipi debi ölçer kullanılmıştır. Debi ölçer deney sisteminde dengeleyici tank ile test 
borusu arasına monte edilmiştir. Debi ölçerden alınan veri okumalarındaki toplam hata oranı  
±%0.05’dir. Her bir deneysel adımda kullanılan güç değeri DC güç kaynağının üzerinde bulunan ayar 
düğmesiyle yapılmıştır. Yapılan hata analizi sonucu elektriksel güç değerlerinin ölçülmesinde ortaya 
çıkan toplam hata oranının ±% 0.2 düzeyinde olduğu bulunmuştur.  
 
 
2.3. Deneysel Yöntem 
 
Deneysel çalışmalar kararlı deneyler ve kararsız deneyler olmak üzere iki kategoride yapılmıştır. 
Kararlı deneylerde kararlı durum karakteristikleri belirlenmiş, kararsız deneylerde ise iki fazlı akış 
dinamik kararsızlıkları araştırılmıştır. Şekil 3, ısı transfer iyileştirme elemanlarının fotoğrafını 
göstermektedir. Boru-1 içerisinde yüzey artırma elemanı olmayan yalın boru, Boru-2 ve Boru-3 ise 
içerisinde farklı adımlara sahip bükülmüş şerit içeren borulardır. Şekil 3’de de gösterildiği gibi ısı 
transfer yüzeyleri efektif çapla karakterize edilmektedir. Efektif çap aşağıdaki eşitlik kullanılarak 
hesaplanmıştır. 
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(b) (c) 

 
Şekil 3. (a) Test Borusu Tipleri (b) Isı Transfer Yüzey Konfigürasyonları ve Karakteristikleri, (c) Yüzey 

Elemanları 
 

Deneylerde BDO, YDO ve TO gibi iki fazlı akış dinamik kararsızlıkları araştırılmıştır. Bu deneylerin 
amacı belirli çalışma koşullarında ortaya çıkan kararsızlıkları, sınırlarını ve tiplerini belirlemek ve 
bunların oluştuğu çalışma koşullarını ve geometrik parametrelerini tespit etmektir. Kararsızlıkları elde 
etmek için sistemde bir hacmin olması gerekir. Deney sisteminde sıkıştırılabilir hacim test kısmından 
önce yerleştirilen dengeleyici tankta sağlanmıştır. Dengeleyici tanktaki akışkan seviyesi basınçlı azot 
gazı kullanılarak belirli seviyede tutulmuştur. Osilasyon genlik ve periyotları, kararsızlık sınırları vb. 
kararsızlık parametrelerini karşılaştırabilmek amacıyla tüm deneylerde sıkıştırılabilir hacim sabit 
tutulmuştur. Osilasyonlar esnasında basınç ve kütlesel debi değiştiğinden sıkıştırılabilir hacmin 
büyüklüğü de değişmektedir. 

 
 

 
 
SONUÇLAR 
 
Endüstride iki fazlı akış içeren sistemler için BDO tip osilasyonlar, daima büyük osilasyon periyodu ve 
yüksek osilasyon genliğine sahip karakter arz ederler. Aşırı cidar-sıcaklık yükselmesini tetikleyen 
osilasyon biçimleri olduklarından istenmeyen bir akış ortamına sebep olurlar. Buda sistem ömrünü 
olumsuz yönde etkiler ve akış kontrolünün sağlanmasını güçleştirir. Bu bakımdan BDO 
osilasyonlarının belirlenmesi ve kontrol altına alınması sistemlerin güvenliği açısından oldukça 
önemlidir. Deney sisteminde sıkıştırılabilir hacim N2 gazı tankı vasıtası gerçekleştirilmiştir. Basınç 
düşümü tipi osilasyonlar kararlı durum eğrisinin negatif eğime sahip bölgesinde YDO ile beraber 
süperimpozed biçimde oluşmaktadır. Boş boru yani Boru-1 için BDO’lar Şekil 4’te verilmiştir. Grafikler 
zamana bağlı üst-alt cidar sıcaklıkları, giriş basıncı ve kütlesel debi değerleri için çizilmiştir. Boş 
boruda yani Boru-1’de üst cidar sıcaklık değerleri alt cidardan fazla olmuş ancak belirgin bir ayrılma 
görülmemiştir. Boru çapının çok küçük olması nedeniyle oluşan kabarcıkların alt ve üst cidarı 
kaplaması cidarlar arasında aşırı sıcaklık farklarının olmasını engellemiştir. Düşük ısı transfer 

Boru İsmi Borunun Karakteristiği De 
(mm) 

Boru-1 Boş boru 8,95 
Boru-2 Bükülmüş şerit adımı: 120 mm 8,5 
Boru-3 Bükülmüş şerit adımı: 60 mm 8,6 
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katsayısına sahip gaz kabarcıkları ve alt cidarda seyreden yüksek ısı transfer katsayısına sahip sıvı 
filminin cidarla arasına girmiştir. Buda burn-out yada kaynama krizi denilen aşırı sıcaklık yükselmesi 
olayının oluşmasını engellemiştir. Ayrıca üst cidar sıcaklıklarının genliklerinin alt sıcaklık genliklerinden 
düşük olduğu BDO’ların sıcaklık profilleri, kütlesel debi ve basınç değerlerinde ne kadar çok çalkantıya 
sahip oldukları şekillerden görülmektedir. Ayrıca her iki boru için de üst cidar sıcaklıklarının genlikleri 
alt cidar sıcaklık genliklerinden daha büyük olduğu tespit edilmiştir. 
 

      
(a) 

                                     
(a) 

      
(b)  

     
(b) 

      
(c) 

    
(c) 

 
Şekil 4. Basınç Düşümü Osilasyonları (Q=24 kW, Tg=25oC), (a) Boru-1, (b) Boru-2, (c) Boru-3. 

 
Saf YDO’nun genlik ve periyot değerleri BDO’ya kıyasla daha düşüktür. Ayrıca saf YDO’lar boş boru 
tipinde yüzey artırımlı borulara kıyasla daha büyük kütlesel debilerde ortaya çıkmaktadırlar. BDO’ların 
oluşması için en önemli şart sıkıştırılabilir hacmin bulunması iken YDO’larda ise void fraction olarak 
adlandırılan uygun bir boşluk oranının akış ortamında oluşmasıdır. İki fazlı akışta boş boruda yoğunluk 
farkından ötürü katmanlaşma olayı net biçimde gerçekleşirken içerisinde yüzey artırım elemanı 
kullanılmış diğer test borularında bu katmanlaşma olayı boş boru tipine nazaran olmamaktadır. Bunun 
nedeni fazların karışması ve karışım şeklinde akmasıdır. YDO oluşumunda iki ayrı faza sahip 
akışkanın farklı yoğunluklara sahip olduğu bilinmektedir. Bu durumda üç test borusu için YDO 
oluşumlarının oluşması için yeterli boşluk oranının oluşması şartı boş boru tipine nazaran yüzey 
artırım elemanlı boru tiplerinde çapraz kesit alanında yeterli oranda buhar fazının yer almasıyla elde 
edilebilir. Akış ortamını kesmeyen ve fazlara karışım etkisi olmayan boş boru tipinde yoğunluk 
farklarından ötürü katmanlaşmaya uğramış akış için uygun boşluk oranı diğer elemanlı tiplere göre 
daha azdır. Üst cidar sıcaklıklarının genliklerinin alt sıcaklık genliklerinden büyük olduğu, YDO’ların 
sıcaklık profillerinde ne kadar çok çalkantıya sahip oldukları şekillerden görülmektedir. Boş boru için 
alt ve üst cidar sıcaklık genlikleri birbirine çok yakınken yüzey artırımlı her iki boru için de üst cidar 
sıcaklıklarının genlikleri alt cidar sıcaklık genliklerinden daha büyük olduğu tespit edilmiştir. 
 



    _______________________  199 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR
 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
 

      
(a) 

                                     
(a) 

      
(b) 

     
(b) 

      
(c) 

    
(c) 

 

Şekil 5. Saf Yoğunluk Değişim Tipi Osilasyonları  
(Q=24 kW, Tg=25oC), (a) Boru-1, (b) Boru-2, (c) Boru-3. 

 
Üç farklı test borusuna ait basınç düşümü tipi osilasyonları için basıncının genliklerinde ve 
periyotlarında meydana gelen değişimler Şekil 6’da gösterilmiştir. Şekiller, kütlesel debideki azalma ile 
osilasyonların genlik ve periyotlarının azaldığını göstermektedir. Azalan kütlesel debi ile genlik ve 
periyotların azalması debideki azalmayla üretilen buhar hacminin artması ve bunun sonucunda boru 
içerisindeki basınç artmakta ve dengeleyici tank içerisindeki sıkıştırılabilir hacmin azalmasına olduğu 
sebep olmaktadır. Sistemin bu durumda sıkıştırılabilirliği azalmakta ve sonuçta osilasyon genlik ve 
periyotlarında da bir azalmaya yol açmaktadır. 
 

      
(a) 

                                     
(b) 

 
Şekil 6. Tüm Borular İçin (a) Basınç Genliklerine Kütlesel Debinin Etkisi, (b) Giriş Basınç Periyotlarına 

Kütlesel Debinin Etkisi. 
 

Şekil 6a ve b’de giriş basınç genlik ve periyotlarının kütlesel debi değişimleri her üç boru için 
sunulmuştur. Artan kütlesel debi değerleri giriş basıncında artışa neden olmaktadır ve benzer davranış 
periyotlar için de geçerlidir. Aynı debi değerlerinde hem boş boru hem de yüzey artırım elemanları için 
genlik değerleri birbirine çok yakındır. Ancak, boş borunun periyot değerleri bükülmüş şerit 
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elemanların neden olduğu genliklerden daha yüksektir. Boru-2 ve 3’e ait periyot değerleri birbirine çok 
yakındır.  
 

      
(a) 

                                     
(b) 

 
Şekil 7. Tüm Borular İçin (a) Basınç Genliklerine Kütlesel Debinin Etkisi, (b) Giriş Basınç Periyotlarına 

Kütlesel Debinin Etkisi. 
 
Şekil 7a ve b’de giriş basınç genlik ve periyotlarının kütlesel debi değişimleri YDO’lar için sunulmuştur. 
Kütlesel debideki artış basınç düşüm tipi osilasyonlarda olduğu gibi yoğunluk değişim tip 
osilasyonlarda da genlik ve periyotlarda artışa neden olmuştur. Boru-1’de yani iç eleman 
kullanılmamış boruda genlik değerleri Boru-2 ve 3’den yüksektir. Boru-2 ve 3’e ait genlik değerleri 
birbirine oldukça yakındır. Genliklerdeki durum periyotlar için de söz konusudur. Ancak, YDO’larda 
periyotlar açısından büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapılacak olursa, Boru-1>Boru-2>Boru-3 
şeklinde olur. 
 
 
 
 
4. TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada, sabit giriş sıcaklığında bükülmüş şerit elemanların dinamik akış kararsızlıklarına etkileri 
deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler sabit sistem basıncında yürütülmüş ve test borusu cidarına 
sabit ısı akısı uygulanmıştır. Sonuçlar basınç düşümü tipi ve yoğunluk değişim tipi osilasyonlar 
açısından değerlendirilmiştir ve boş boru ile kıyaslanmıştır. Çalışmadan elde edilen önemli bulgular 
aşağıda sıralanmıştır.  
 
Düşük ısı transfer katsayısına sahip gaz kabarcıkları ve alt cidarda seyreden yüksek ısı transfer 
katsayısına sahip sıvı filminin cidarla arasına girmiştir. Buda burn-out ya da kaynama krizi denilen aşırı 
sıcaklık yükselmesi olayının oluşmasını engellemiştir. BDO’larda her üç boru için de üst cidar 
sıcaklıklarının genlikleri alt cidar sıcaklık genliklerinden daha büyük olduğu tespit edilmiştir. Akış 
ortamını kesmeyen ve fazlara karışım etkisi olmayan boş boru tipinde yoğunluk farklarından ötürü 
katmanlaşmaya uğramış akış için uygun boşluk oranı diğer elemanlı tiplere göre daha azdır. 
YDO’larda boş boru için alt ve üst cidar sıcaklık genlikleri birbirine çok yakınken yüzey artırımlı her iki 
boru için de üst cidar sıcaklıklarının genlikleri alt cidar sıcaklık genliklerinden daha büyük olduğu tespit 
edilmiştir. BDO’larda artan kütlesel debi değerleri giriş basıncında artışa neden olmaktadır ve benzer 
davranış periyotlar için de geçerlidir. Aynı debi değerlerinde hem boş boru hem de yüzey artırım 
elemanları için genlik değerleri birbirine çok yakındır. Ancak, boş borunun periyot değerleri bükülmüş 
şerit elemanların neden olduğu genliklerden daha yüksektir. YDO’larda Boru-1’de yani iç eleman 
kullanılmamış boruda genlik değerleri Boru-2 ve 3’den yüksektir. Boru-2 ve 3’e ait genlik değerleri 
birbirine oldukça yakındır. Genliklerdeki durum periyotlar için de söz konusudur. Ancak, YDO’larda 
periyotlar açısından büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapılacak olursa, Boru-1>Boru-2>Boru-3 
şeklinde olur. 
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ÜÇGEN KAPALI ORTAMDA DÜŞEY YÜZEYE 
YERLEŞTİRİLEN ENGEL EĞİMİNİN DOĞAL TAŞINIMLA ISI 

TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK 
İNCELENMESİ 

 
 

Buğra SARPER 
Kemal KUVVET 
Birol ŞAHİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, yalıtılmış düşey yüzeyine engel yerleştirilen üçgen şeklindeki çatı içerisinde doğal 
taşınımla ısı transferi sayısal olarak incelenmiştir. Üçgen kapalı ortamın tabanı eğimli yüzeyden daha 
sıcak olup, düşey yüzey ve engel adyabatik sınır koşuluna sahiptir. Engel yüksekliği h*=0.5, engel 
uzunluğu l*=0.25 iken, farklı engel eğimlerinin (-45°≤φ≤45°) doğal taşınımla ısı transferine etkileri 103 
ile 106 Rayleigh sayısı aralığında çalışılmıştır. Sonuçlar eş sıcaklık eğrileri, akım çizgileri ve ortalama 
Nusselt sayısının Rayleigh sayısı ile değişim grafiği şeklinde sunulmuştur. Sonuç olarak, engelin 
eğiminin doğal taşınımla ısı transferi üzerinde önemli etkisinin olduğu ve üçgen şeklindeki çatı 
içerisinde ısı kaybını azaltmada önemli bir parametre olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Üçgen şeklindeki çatı, Doğal taşınım, Engel kullanımı, Engel eğimi.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, natural convection heat transfer in a triangular attic space with baffle mounted on vertical 
adiabatic surface is investigated numerically. Horizontal surface of the triangular enclosure is hotter 
than inclined surface while vertical surface and baffle have adiabatic boundary condition. Effects of the 
inclination of baffle with horizontal surface (-45°≤φ≤45°) on natural convection heat transfer is studied 
between the range of Rayleigh numbers 103 and 106 when baffle height h*=0.5 and baffle length 
l*=0.25. Results are represented as temperature isotherms, streamlines and mean Nusselt number 
variation with Rayleigh number. As a result, it is determined that inclination of baffle has a 
considerable effect on natural convection heat transfer and it is a significant parameter to reduce the 
heat loss in attic shape space. 
 
Key Words: Triangular attic space, Natural convection, Usage of baffle, Inclination of baffle. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Doğal taşınımla ısı transferi elektronik elemanların soğutulması, kapalı ortamlarda ısı transferi ve ısıl 
konforun sağlanması, yapıların doğal yollardan ısıtılması ve havalandırılması, güneş enerjisi kollektörü 
tasarımı, nükleer reaktörlerin soğutulması gibi birçok konuda kendine uygulama alanı bulmaktadır. 
Son yıllarda doğal kaynakların azalmasına bağlı olarak doğal taşınımın önemi artmış, bu durum enerji 
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etkin bina tasarımı gibi mühendislik uygulamalarında doğal taşınımın daha çok dikkate alınmasını 
gerekli kılmıştır.  
 
Üçgen kapalı ortamlarda yapılan çalışmalarda ilk olarak Flack [1], ikizkenar üçgen şeklindeki kapalı 
ortamda doğal taşınımla ısı transferini deneysel olarak incelemiştir. Sonrasında Akinsete ve Coleman 
[2], Poulikakos ve Bejan [3,4] düşey yüzeyi yalıtılmış olan üçgen kapalı ortamlarda doğal taşınımı 
sayısal olarak incelemişlerdir. Salmun [5,6], dik üçgen şeklindeki kapalı ortamda doğal taşınımla ısı 
transferini sayısal olarak zamana bağlı ve sürekli rejimde incelemiştir. Sonrasında Asan ve Namlı 
[7,8], Tzeng vd. [9], farklı yükseklik-uzunluk oranları ve farklı sınır koşullarında, dik üçgen kapalı 
ortamda doğal taşınımı sayısal olarak çalışmışlardır. Ridouane ve Campo [10], farklı boy-en oranları 
için dik üçgen, ikizkenar üçgen ve dikdörtgen kapalı ortamlarda doğal taşınımla gerçekleşen ısı 
transferini karşılaştırmalı olarak analiz etmişlerdir. 
 
Varol vd. [11], Koca vd. [12] farklı ısıtıcı geometrileri ve pozisyonlarında dik üçgen kapalı ortamlarda 
doğal taşınımı incelemişlerdir. Arıcı ve Şahin [13], dubleks ev geometrisine sahip kapalı ortamda, 
kullanılan engelin farklı pozisyon ve uzunluklarının doğal taşınımla ısı transferine etkilerini araştırırken, 
Küçük ve Gedikli [14], eğimli yüzeyinde gün içerisindeki sıcaklık dağılımını temsil eden farklı sabit ısı 
akısı sınır koşulu kullanılan üçgen şeklindeki çatı içerisinde doğal taşınım problemini çalışmışlardır. 
Bununla birlikte literatürde üçgen kapalı ortamda doğal taşınımla ısı transferi üzerine yapılan çok 
sayıda çalışma mevcuttur [15,16,17,18]. 
 
Doğal taşınımla ısı transferi daha çok dikdörtgen kapalı ortamlarda çalışılmakta olup, üçgen kapalı 
ortamlar ve üçgen şeklindeki çatı içerisinde engel kullanımının doğal taşınımla ısı transferi üzerine 
etkisini inceleyen çalışmalar sınırlı sayıdadır. Yapılan çalışmanın amacı ise, düşey yüzeyi yalıtılmış 
olan dik üçgen şeklindeki kapalı ortamda yalıtılmış engelin eğim açısının akım alanı ve ısı transferi 
üzerine etkilerini incelemektir. 
 
 
 
 
2. PROBLEMİN TANIMI VE FİZİKSEL MODEL 
 
Şekil 1’de kapalı ortamın geometrisi ve kullanılan sınır koşulları görülmektedir. Üçgen kapalı ortam 
tabandan sabit sıcaklıkta ısıtılırken, eğimli yüzeyinden sabit sıcaklıkta soğutulmaktadır. Düşey yüzey 
ve engel mükemmel derecede yalıtılmış olup, engelin doğal taşınımla ısı transferi üzerine etkileri, 
103≤Ra≤106 Rayleigh sayısı ve engelin -45°≤φ≤45° eğim açısı aralığında sayısal olarak incelenmiştir. 
Üçgen kapalı ortamın yüksekliği H ve taban uzunluğu L olup, uzunlukları birbirlerine eşittir. Engelin 
düşey yüzey üzerindeki yüksekliği h*=0.5 ve uzunluğu l*=0.25 dir. 
 

 
 

Şekil 1. Kapalı Ortamın Geometrisi ve Kullanılan Sınır Koşulları 
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Çalışılan Rayleigh sayısı aralığında akımın 2 boyutlu, sıkıştırılamaz ve laminer olduğu kabulü ile y-
momentum denkleminde akışkanın yoğunluk dışındaki özelliklerinin sıcaklıkla değişmediğini varsayan 
Boussinesq yaklaşımının kullanılmasıyla birlikte, akışkan hareketini tanımlayan diferansiyel korunum 
denklemleri aşağıdaki şeklini alır: 
 
Süreklilik denklemi: 
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X-momentum denklemi: 
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Y-momentum denklemi: 
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Enerji denklemi: 
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Denklemleri boyutsuzlaştırmada kullanılan parametreler şu şekildedir: 
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Kullanılan sınır koşulları ise şu şekildedir: 
 

U=V=0 (bütün yüzeylerde) 
θ=1 (tabanda) 
θ=0 (eğimli yüzeyde) 

0=∂∂ nθ  (düşey yüzey ile engel yüzeyinde) 
 
Üçgen kapalı ortam içerisinde doğal taşınımla ısı transferi üzerine engelin eğim açısının etkileri 
incelenirken, engel kullanılmayan durum ile farklı eğim açılarındaki engel kullanılan durumlarda sıcak 
taban boyunca yerel ve ortalama Nusselt sayılarının değişimi aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: 
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Diferansiyel korunum denklemlerinin çözümü gerçekleştirilirken ticari bir hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği yazılımı olan Fluent 14.5. programı kullanılmıştır. Sonlu hacimler yöntemine göre 
ayrıklaştırılmış cebirsel denklemler, SIMPLE algoritması [19] kullanılarak lineerleştirilmiştir. Ayrıca 
momentum ve enerji denklemlerinin çözümünde ikinci dereceden akış yönlü fark yöntemi 
kullanılmıştır. 
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Şekil 2. Yürütülen Çalışma ile Literatürdeki Mevcut Sonuçların Karşılaştırılması 
 

Rayleigh sayısının 2772 değeri ve düşey yüzeyin yüksekliği ile taban uzunluğu oranının 0.25 olduğu 
durumda, sıcak taban boyunca elde edilen yerel Nusselt sayısı dağılımının literatürdeki sonuçlar ile 
karşılaştırması yapılmış, elde edilen sonuçların literatür ile uyumlu olduğu görülmüştür. Şekil 2'de, 
sıcak taban boyunca Yerel Nusselt sayısının değişimi incelendiğinde, sıcak taban ve soğuk eğimli 
yüzeylerin kesişim noktasına yaklaşıldıkça yerel Nusselt sayısı değerlerinin yükseldiği görülmektedir. 
İncelenen problemin çözümünde, korunum denklemleri belirtilen sınır koşullarıyla çözülmüş ve 
sonuçlar aşağıda belirtilen şekilde sunulmuştur. 
 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
Dik üçgen şeklindeki çatı geometrisi içerisinde düşey yalıtılmış yüzeyin orta noktasına yerleştirilen 
l*=0.25 uzunluğundaki yalıtılmış engelin eğim açısının doğal taşınım üzerine etkileri 103≤Ra≤106 
Rayleigh sayısı ve -45°≤φ≤45° eğim açısı aralığında incelenmiştir. Hesaplamalarda kullanılan havanın 
Prandtl sayısı 0.71 olup, sonuçlar eş sıcaklık eğrileri, akım fonksiyonu grafikleri ve ortalama Nusselt 
sayısının Rayleigh sayısı ile değişim grafikleri şeklinde sunulmuştur. 
 
Şekil 3’te, farklı Rayleigh sayıları ve engelin farklı eğim açıları için eş sıcaklık eğrileri görülmektedir. 
Taban, eğimli yüzeyden daha sıcak olup, düşey yüzey adyabatik sıcaklık koşuluna sahiptir. Bu 
durumda eş sıcaklık eğrileri sıcak taban ile soğuk eğimli yüzey arasında uzanmaktadır. Engel 
kullanılmayan durumda, Rayleigh sayısının 103 değerinde eş sıcaklık eğrileri sıcak ve soğuk yüzeyler 
arasında düzenli bir hal almaktadır. Rayleigh sayısının 104’e çıkmasıyla birlikte eş sıcaklık eğrilerinde 
az da olsa dalgalanmalar başlamakta, bu durum Rayleigh sayısının 105 değerinde daha belirgin hale 
gelmektedir. 106 Rayleigh sayısında ise eş sıcaklık eğrilerindeki dalgalanmalar artmakta, sıcak ile 
soğuk yüzeyin kesişim bölgesinde, yüksek sıcaklık gradyanına bağlı olarak yüksek hızlar meydana 
gelmekte ve bu durum eş sıcaklık eğrilerinde ani değişimler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Rayleigh 
sayısındaki artışla birlikte eş sıcaklık eğrilerindeki dalgalanmaların arttığı ve eş sıcaklık eğrilerinin 
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yoğunluk farklarının yüksek olduğu sıcak ve soğuk yüzeylere yakın bölümlerde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Ayrıca 106 Rayleigh sayısında kapalı ortamın merkezinde sabit sıcaklıkta ılık bölge 
oluşmaktadır. 
 

θ 103 104 105 106 

Engelsiz 
Durum 

    

φ=0° 

    

φ=-30° 

    

φ=30° 

    
 

Şekil 3. Farklı Rayleigh Sayıları ve Engel Parametrelerinde Eş Sıcaklık Eğrileri 
 

Kullanılan engelin eş sıcaklık eğrilerinin kapalı ortamın üst kısmına ulaşmasını engellediği ve üst 
kısımda sabit sıcaklıktaki soğuk bölge oluşumuna sebep olduğu görülmektedir. Sunulan eğim 
açılarında, eş sıcaklık eğrilerinin engel ile taban arasında yoğunlaştığı, engelin eğiminin “+” yönde 
artışıyla birlikte eş sıcaklık eğrilerinin yükseldiği görülmektedir. Engel kullanılmayan durumla benzer 
şekilde Rayleigh sayısındaki artışla birlikte eş sıcaklık eğrilerinde dalgalanmalar görülmekte, engelin 
alt bölümünde sabit sıcaklıkta ılık bölgenin oluştuğu görülmektedir.  
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ѱ 103 104 105 106 

Engelsiz 
Durum 

    

φ=0° 

    

φ=-30° 
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Şekil 4. Farklı Rayleigh Sayıları ve Engel Parametrelerinde Akım Çizgileri  
 

Şekil 4’te, farklı Rayleigh sayıları ve engelin farklı eğim açıları için akım çizgileri görülmektedir. 
Çalışılan tüm Rayleigh sayılarında, engel kullanılmayan durumda tek bir sirkülasyon hücresinin 
oluştuğu, sıcak tabanda ısınan akışkanın adyabatik yüzey boyunca yükseldiği ve soğuk yüzeyde 
soğuyarak sirkülasyonu tamamladığı görülmektedir. Rayleigh sayısı 103 iken, sirkülasyon hücresinin 
merkezi tabana daha yakındır. Rayleigh sayısındaki artışla birlikte, akışkana etkiyen kaldırma 
kuvvetinin etkisinin artmasıyla, hücre merkezi yükselmekte ve genişlemektedir. Akım çizgilerinden, 
kullanılan engelin akımın şiddetini düşürdüğü ve ısınan havanın kapalı ortamın üst bölümüne 
yükselmesini engellediği görülmektedir. Bu durum Rayleigh sayısındaki artışla birlikte daha belirgin 
hale gelmekte, akım şiddetinin en yüksek ve en düşük değerleri daha çok azalmaktadır. Ayrıca  -30°'lik 
eğime sahip engelin akımın şiddetini, 0° ve 30°'lik eğime sahip engellere oranla daha fazla düşürdüğü 
belirlenmiştir. 
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Şekil 5. Farklı Engel Eğimlerinde Ortalama Nusselt Sayısının Rayleigh Sayısı İle Değişimi  

 
Engel kullanılmayan durum ve farklı engel eğimlerinde sıcak taban için ortalama Nusselt sayısının 
Rayleigh sayısı ile değişimi Şekil 5’te sunulmuştur. Kullanılan engelin eğiminin ısı transferi üzerine 
etkisini incelemek amacıyla, engel kullanılmayan durumda elde edilen ortalama Nusselt sayıları ile 
karşılaştırmalar yapılmıştır. Engel kullanılmayan durumda, Rayleigh sayısı 103 iken ortalama Nusselt 
sayısı en düşük değerini almaktadır. Rayleigh sayısının 104’e çıkmasıyla ortalama Nusselt sayısında 
belirgin bir artış gözlemlenmemekte, bu durum belirtilen Rayleigh sayılarında düşük akışkan hızlarına 
bağlı olarak iletimle ısı transferinin baskın olmasından kaynaklanmaktadır. Rayleigh sayısı 105 ve 106 
değerini aldığında, akışkana etkiyen kaldırma kuvvetinin etkisi artmakta, taşınımın baskın hale 
gelmesiyle birlikte ortalama Nusselt sayısında hızlı bir artış meydana gelmektedir.  
 
Engel kullanımı ortalama Nusselt sayısında, dolayısıyla ısı transferinde düşüşe sebep olmaktadır. 
Farklı Rayleigh sayılarının engelin etkinliğine etkisi incelendiğinde, 103 ve 104 Rayleigh sayılarında 
ortalama Nusselt sayılarının birbirine çok yakın değerler aldığı ve engelin fazla bir etkinliğinin olmadığı 
görülmektedir. Fakat Rayleigh sayısındaki artışla birlikte taşınımın etkin hale gelmesiyle, engelin ısı 
transferini daha fazla düşürdüğü görülmektedir. Farklı engel eğimlerinde ortalama Nusselt sayıları 
farklı değerler almaktadır. -45° ve -30°’lik eğime sahip engel kullanımında, ortalama Nusselt sayıları 
birbirine çok yakın değerler almakta ancak -30°’lik eğime sahip engel ısı transferinde daha fazla 
düşüşe sebep olmaktadır. -30°’lik eğime sahip engel kullanımında, Rayleigh sayısının 103 değerinde, 
ısı transferindeki net düşüş en fazla %1.5 oranında, Rayleigh sayısının 106’ya çıkmasıyla ise en fazla 
%13.6 olmaktadır. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Çalışılan parametreler ve elde edilen sonuçlar ışığında, ortalama Nusselt sayısının Rayleigh 
sayısından oldukça etkilendiği ve Rayleigh sayısındaki artışla birlikte doğal taşınımla ısı transferinin 
arttığı gözlemlenmiştir. Kullanılan engelin, tabanda ısınan havanın kapalı ortamın üst kısmına 
ulaşmasını engellediği, akışkan hızlarında azalmaya sebep olduğu ve sonuç olarak ısı transferini 
oldukça düşürdüğü belirlenmiştir. Engelin etkinliği Rayleigh sayısının artmasıyla birlikte yükselmekte 
ve eğim açısından oldukça etkilenmektedir. -30°'lik eğime sahip engelin ısı kaybını azaltmada daha 
etkin olduğu ve ısı transferinde %13.6 oranında düşüşe sebep olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak 
yalıtılmış düşey yüzey üzerinde konumlandırılan engelin, üçgen şeklindeki çatı geometrisinde ısı 
kaybını azaltmada önemli bir parametre olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. 
 
 
 
 



    _______________________  212 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR
 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
 

SEMBOLLER 
 
h* engel yüksekliği 
H üçgen kapalı ortamın yüksekliği 
l* engel uzunluğu 
L üçgen kapalı ortamın uzunluğu 
k  akışkanın ısı iletim katsayısı  
Nux taban boyunca yerel Nusselt sayısı 
NuL tabanda ortalama Nusselt sayısı 
p,P basınç, boyutsuz basınç 
Pr Prandtl sayısı 
Ra Rayleigh sayısı 
T sıcaklık  
Th, Tc sıcak ve soğuk yüzey sıcaklıkları  
u,U x doğrultusunda hız bileşeni, x doğrultusunda boyutsuz hız bileşeni 
v,V  y doğrultusunda hız bileşeni, y doğrultusunda boyutsuz hız bileşeni 
x,X yatay mesafe, boyutsuz yatay mesafe 
y,Y düşey mesafe, boyutsuz düşey mesafe 
 
 
Yunan Harfleri 
 

α ısıl yayılım katsayısı 
β hacimsel genleşme katsayısı 
ρ akışkanın yoğunluğu 
ν akışkanın kinematik viskozitesi 
ψ akım çizgisi 
θ boyutsuz sıcaklık 
ϕ engelin yatay eksenle yaptığı eğim 
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İKİ FAZLI AKIŞLARDA BORU İÇİ ISI TRANSFER YÜZEYİ 
ARTIRIM ELEMANLARININ AKIŞ KARARSIZLIĞI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ 
 
 

Gökhan ÖMEROĞLU 
Şendoğan KARAGÖZ 
Ömer Çomaklı 
Eyüphan MANAY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, test bölümü yatay bir boru olan zorlanmış taşınımla kaynamalı deney düzeneğinde 
farklı tipteki iç elemanların iki fazlı akışlarda yoğunluk değişim tipi ve basınç düşümü tipi osilasyonlara 
etkileri incelenmiştir. Bu osilasyonlar üzerine aşırı soğutma miktarının, akışkan giriş debisinin ve hatve 
oranlarının etkileri sabit ısıl güç ve çıkış kısıtlayıcısı şartlarında araştırılmıştır. Yapılan çalışmaların 
sonucunda yoğunluk değişim tipi osilasyonların periyot ve genliklerinin basınç düşümü tipi 
osilasyonların periyot ve genliklerinden daha düşük olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: İç eleman, osilasyon, iki fazlı akış. 
 
 
 
 
In this study, the effects of the different inner elements on density wave and pressure drop type 
oscillations in an experimental facility with forced convection boiling whose test section is a horizontal 
pipe were investigated. The effects of the inlet mass flow rate and the pitch ratio on these oscillations 
were investigated under constant heat input and exit restrictor. At the end of the analyses, it was seen 
that the period and the amplitudes of the density wave type oscillations were lower than that of the 
pressure drop type.  
 
Key Words: Inner element, oscillation, two phase flow.  
 
 
 
 
1. Giriş 
 
Kaynamalı ısı transfer olayının gerçekleştiği birçok endüstriyel sistemde, kaynamalı ısı transferi 
olayına bağlı olarak meydana gelen akış kararsızlıkları, sistemlerde ısı transferinin gerçekleştiği 
bölümlerin bozulmasına neden olmaktadır. İşletme koşullarında sistem basıncı, debi ve benzer 
parametrelerin osilasyonlar göstermesi proses sistemlerinin ömürlerini azaltmaktadır. Sistemin ömrünü 
osilasyonlara bağlı olarak azaltan olayları; ısıl yorulmalar, kaynama krizleri, mekanik titreşimler yüksek 
geçici sıcaklıkların neden olduğu kontrol zorluğu ve yüzeyde meydana gelen burn-out olayı olarak 
sıralamak mümkündür. Mühendislik çalışmalarında ekonomik dizayn, optimizasyonun varlığı ve 
güvenli çalışma şartlarının doğru biçimde uygulanabilmesi için iki fazlı akışların ısıl karakteristik eğrileri 
ile hidrodinamik kararsızlıklarının önceden tahmin edilmesi, sistemlerin sağlıklı çalışması bakımından 
oldukça önemlidir [Gökhan, 2012]. 
 
İki Fazlı akış kararsızlıkları akışın ataleti ile iki fazlı karışımın sıkıştırılabilirliği arasında yeterli 
etkileşimden, kaynamanın oluştuğu kanalda debi, basınç düşümü ve yoğunluktaki değişim arasında 
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çoklu geri-beslemelerden veya sadece geri-beslemelerden kaynaklanabilirler. Basınç düşümü tipi 
osilasyonlar (BDO), yoğunluk-değişim tipi osilasyonlar (YDO), termal osilasyonlar (TO) ve akustik 
osilasyonlar olmak üzere 4 ayrı dinamik kararsızlık tanımlanmıştır. Termal osilasyonlar, cidar 
sıcaklıklarında oldukça büyük salınımlara sebebiyet vererek boru cidarının termal yorulmasına neden 
olan osilasyonlardır. Yoğunluk değişim tipi osilasyonlar ise periyodu, akışkanın geçiş zamanı değerine 
eşit olan ve genliği basınç düşümü tipi osilasyonların genliğinden daha küçük olan osilasyon tipleridir. 
Akustik osilasyonlar yüksek frekans değerine sahip osilasyon biçimleridir (Bergles 1977; Kakaç 1994). 
Widmann et al. (1995) yaptıkları deneysel çalışmada, yatay borulu kaynamalı akışlı, artırılmış ısı 
transfer yüzey alanlı bir sistemde, iki fazlı akış kararsızlıklarının nasıl oluştuğunu incelenmişlerdir. Akış 
kararsızlıkları üzerine ısı transfer yüzey alanının büyüme etkisi, beş farklı giriş sıcaklığı kullanılarak üç 
farklı boru tipi için uygulanmıştır. Wong et al. (1997) iki fazlı hava-su akışında meydana gelen akış 
desenleri üzerine bir araştırma yapmışlardır. Birçok araştırmacı tarafından kullanılmış farklı 
yaklaşımların yararlarından faydalanılarak, mümkün olduğu kadar doğru akış desenlerini belirlemek 
için yeni bir terminoloji önerilmiştir. Bao et al. (1999) dar bir kanal içerisindeki gaz-sıvı akışını deneysel 
olarak incelemişlerdir. Çalışmada dar kanallarda basınç düşümü ve iki fazlı kaynamayan akışlar için 
ısı transferi hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Kurulan deney düzeneğinden yerel ısı transfer oranları 
rahatlıkla tespit edilebilmiştir. 
 
Kakaç and Cao (1999) R-11 iş yapan akışkanı kullanarak yatay kaynamalı bir boru sisteminde iki fazlı 
akış kararsızlıklarını deneysel olarak incelemişlerdir. Tüm ısıl güçler için basınç düşüm tipi 
osilasyonlar ile termal osilasyonların oluştuğu görülmüştür. Isıl güç ve giriş aşırı soğutmasının 
artmasıyla osilasyonların genlik ve periyotları artmıştır. Drift-flux yöntemi kullanılarak kararlı durum 
karakteristikleri ve osilasyonlar teorik olarak analiz edilmiştir. Guo et al. (2000) kapalı sirkülâsyonlu 
helisel kıvrılmış bir boru sistemindeki basınç düşüm osilasyonlarını, iş yapan akışkan olarak su 
kullanılan bir sistemde incelemişlerdir. İki fazlı akış döngüsünde sıkıştırılabilen buhar hacim tipleri, 
basınç düşümü osilasyonlarının sınırlarının oluşmasını belirgin ölçüde etkilemiştir. Guo et al. (2001) 
basınç düşümü tipi osilasyonlar altındaki sarmal bir boru içinde buhar-su ihtiva eden iki fazlı akışın, 
taşınılma ısı geçişi üzerine etkilerini incelemişlerdir. Doymamış su akışı ve buhar su karışımlı iki fazlı 
akış için yapılan deneyler, kapalı sirkülasyonlu helisel kıvrılmış boru buhar jeneratöründe geçici ısı 
transfer özelliklerinin etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Sürekli akışlı yerel ısı transferinin 
uniform olmayan özelliği incelenmiştir. Sonuçlar, yerel ve titreşimli akış için periferik zaman-ortalamalı 
Nusselt sayılarında önemli farklılıklar bulunduğunu göstermiştir.  
 
Çomaklı et al. (2002) yatay kaynamalı düz boru sisteminde iki fazlı akış kararsızlıklarını deneysel 
olarak araştırmışlardır. Deneyler sabit sistem basıncı ve sabit ısı akısında yapılmıştır. Dinamik 
kararsızlıkların tüm tipleri bütün sıcaklık değerlerinde meydana gelmiştir. Osilasyonların görünüm 
sınırları bulunmuştur. Giriş sıcaklığı arttıkça sistemin kararsızlığının arttığı gözlemlenmiştir. Basınç 
düşümü tipi osilasyonlar ile yoğunluk değişim tipi osilasyonların periyot ve genlikleri azalan kütle debisi 
ile düşüp, azalan sıcaklık giriş değeri ile artmıştır. Ayrıca kanal uzunluğunun iki fazlı dinamik akış 
kararsızlıkları üzerinde önemli bir etkiye yol açtığı belirtilmiştir. Yu et al. (2002) iki fazlı basınç düşümü, 
kaynamalı ısı transferi ve suyun kritik ısı akısını, test borusu uzunluğu 0,91 m ve iç çapı 2,98 mm olan 
yatay bir boru sisteminde incelemişlerdir. Bu çalışmadaki incelenen küçük kanalın iki fazlı basınç 
düşümü verileri, aynı kütle debilerinde büyük kanallarda beklenen verilerden daha düşük olduğu 
gözlemlenmiştir.  
 
Coleman et al. (2002) R134a soğutucu gazının yoğunlaşması sırasında yuvarlak, kare ve dikdörtgen 
kesitli borulardaki iki fazlı akış rejimleri üzerine çalışma yapmışlardır. Akış mekanizmaları dört farklı 
akış rejimine ayrılmıştır; aralıklı akış, dalgalı akış, halka akışı ve dağınık akış. Buna ek olarak, veri 
miktarındaki çeşitlilik, iki fazlı akışın farklı türlerini daha iyi anlamayı sağlayan her akış rejimi içindeki 
birkaç farklı akış şeklinin tarifini sağlamıştır. Karslı et al. (2002) yatay bir boruda, kaynamalı zorlanmış 
taşınımlı akış kararsızlıklarına iç yüzey değişiminin etkisini incelemişlerdir. Kaynamalı akış dinamik 
kararsızlıklarının özelliklerindeki geliştirme yapılandırmalarının etkisi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Boş 
ve elemanlı boru konfigürasyonları arasındaki karşılaştırma kaynamalı akış kararsızlıkları esasına 
göre yapılmıştır. Genişletilmiş yüzeyli borular için yoğunluk dalga tipi osilasyonları ve basınç düşüm 
tipi osilasyonların periyot ve genlikleri, boş boruda olandan (oranla)   daha yüksek bulunmuştur. Boş 
borunun çok kararlı bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Aynı tip yüzey artırımlı boru için eşdeğer 
çapın azalması ile sistem kararlılığın arttığı bulunmuştur. Leung et al. (2004) ısıtılmış borularda buhar 
ve su akışı için basınç düşümlerini incelemişlerdir. Isı akısındaki artış ile basınç gradyanındaki azalma, 
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aynı kesit ortalama koşullarında tek fazlı akışlar için gözlemlenmiştir. Kaynama başladıktan sonra, iki 
fazlı sürtünme çarpanı kabarcıklı akış bölgesindeki yükselen ısı akısı ile artmış, ancak halkalı akış 
bölgesinde azalmıştır. Isıtılmış yüzey dryout’a yaklaşırken, iki fazlı akış sürtünme çarpanı maksimum 
bir değere ulaşmış ve dryout olana kadarki zamanda artan termodinamik kalite ile azalmıştır. Düşme 
eğilimi, sıvı film kalınlığındaki azalma ve sıvı sürüklenmesinin sonlanmasına bağlanmıştır. Kritik ısı 
akısının oluşumundan sonra sürtünmeli basınç gradyanında önemli bir düşüş tespit edilmiştir. 
 
Bu çalışmada, test bölümü yatay bir boru olan zorlanmış taşınımla kaynamalı deney düzeneğinde 
farklı tipteki iç elemanların iki fazlı akışlarda yoğunluk değişim tipi ve basınç düşümü tipi osilasyonlara 
etkileri incelenmiştir. Bu osilasyonlar üzerine aşırı soğutma miktarının, akışkan giriş debisinin ve hatve 
oranlarının etkileri sabit ısıl güç ve çıkış kısıtlayıcısı şartlarında araştırılmıştır. 
 
 
 
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
2.1. Deney Düzeneği 
 

 
 

Şekil 1. Deney Düzeneğinin Şematik Görünümü. 
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Şekil 1’de şematik olarak gösterilen deney düzeneği zorlanmış konveksiyonlu, kaynamalı yatay bir 
boru kanal sisteminden meydana gelmiştir. Bu çalışmada su kullanılan iki fazlı akışlarda test borusu 
içerisine yerleştirilen farklı yüzey konfigürasyonuna sahip ısı transfer yüzey artırım elemanlarının 
osilasyonlara etkisi incelenmiştir. Test borusu olarak 3030mm uzunluğunda 12.7mm iç, 17mm dış 
çapında 316l Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden yapılmış çekme boru kullanılmıştır (Şekil 2). Deney 
düzeneği akışkan besleme bölümü, test bölümü, akışkan depolama bölümü olmak üzere üç temel 
bölümden oluşmuştur. 
 
2.1.1. Akışkan Besleme Bölümü 
 
Akışkan besleme bölümü iş yapan akışkan olan suyun test borusuna giriş koşullarına getirilmesini 
sağlamaktadır. Akışkan besleme bölümü; ana besleme tankı (1), debi ayar vanası (2), iki adet 
flowmetre (3) ve akışkanın sisteme istenilen sıcaklıklarda girmesini sağlamak için kullanılan ısıtıcıdan 
(4) oluşmaktadır.  
 
2.1.2. Test Bölümü 
 
Test bölümü; dengeleyici tank (5), akışkan giriş kontrol vanası (6), ısıtıcı test borusunun yerleştirildiği 
test odası (7), test borusu (8), ısıtıcı test borusuna gerekli olan ısı gücünü temin eden bir DC güç 
kaynağı (9), test bölümü çıkışında kısıtlama görevi yapan bir orifis (10), dijital manometre (11), türbin 
tipi debi öçler (12) ve basınç transdüserinden (13) oluşmaktadır. Test bölümü; kontrollü kaynama ve iki 
fazlı akış olaylarının meydana geldiği kısımdır. İki fazlı akış olaylarının gözlemlenmesinde ihtiyaç 
duyulan ölçümlerin büyük bir çoğunluğu deney düzeneğinin bu bölümünden yapılmaktadır. 
Dengeleyici tank ile test borusu arasında türbin tipi debi ölçer, Bourdon tipi manometre, basınç 
transdüseri ve sıcaklık ölçüm elemanı bulunmaktadır. Test odasından önce test bölümü girişinde 
ısıtıcı, test borusuna giren akışkanın giriş debisindeki mikro seviyelerdeki varyasyonları ölçmek 
amacıyla bir diferansiyel basınç transdüseri, akışkan giriş basıncını ölçmek amacıyla Bourdon tipi bir 
dijital manometre, girişte akışkan basınç seviyelerinde oluşabilecek mikro seviyedeki dalgalanmaları 
ölçebilecek bir basınç transdüseri ile yine test bölümü girişinde iş yapan akışkanın giriş sıcaklığını 
tespit etmek amacıyla da bir termokupul ölçüm elemanı sisteme monte edilmiştir. İş yapan akışkanın 
giriş sıcaklığı test bölümüne girmeden önce T tipi termoeleman ile ölçülmüştür. Deneysel çalışmalarda 
kullanılan kütlesel debi değerleri 25 – 140 g/s arasında değişmiştir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Test Borusu ve Bağlantı Flanşları. 
 
Isıtıcı test borusuna gerekli olan ısı gücünü temin eden DC güç kaynağı yaklaşık 40 kW güç 
kapasitesine sahiptir. Isıtıcı borunun her iki ucu DC güç kaynağının pozitif (+) ve negatif (-) uçları ile 
bağlanarak gerekli ısı gücü temin edilmeye çalışılmıştır. Isıtıcı borunun her iki ucuna sistemin diğer 
kısımlarını elektriksel olarak izole etmek amacıyla yüksek sıcaklığa dayanıklı silindirik conta 
kullanılmıştır. Vida bağlantılarına porselen halka geçirilerek elektriksel izolasyon sağlanmıştır. Deney 
sisteminde istenilen basınç düşümünü sağlamak amacıyla test borusu çıkışına bir orifis levhası monte 
edilmiştir. Orifis levhasının giriş tarafındaki basınç Bourdon-tipi manometre, çıkış tarafındaki basınç ise 
Bourdon-tipi dijital manometre ile ölçülmüştür. Deneylerde orifis çapının boru çapına oranı 0.25 ve 
0.45 olarak alınmıştır.    
 
2.1.3. Akışkan Depolama Bölümü 
 
Akışkan Depolama bolümü test bölümünden buhar fazında çıkan suyu başlangıç deney şartlarına 
getirmek amacıyla soğutup depolanmasını sağlar. Yoğuşturulan akışkan sıvı fazda depolama tankına 
sevk edilir. Bu tanktan ana besleme tankına iş yapan akışkan olan sıvı fazdaki suyun sevk edilmesi 

Test Borusu 
Flanş Flanş 

3030mm 

17mm 

12.7mm 
Elektrik Kablo 
Bağlantı Yeri 
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yine yüksek basınç seviyesine sahip azot gazı vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra iş yapan 
akışkan olan suyun sistemdeki çevrimsel sirkülâsyonu aynı şekilde tekrarlanarak devam eder. Akışkan 
depolama bölümü; yoğuşturucu (14), azot tankı (15), regülatör (16) ve akışkan depolama tankından 
(17) oluşmaktadır.  
 
 
2.2. Sıcaklık, Basınç ve Debi Ölçümleri 
 
Deney düzeneğinde toplam 30 adet sıcaklık ölçüm yerinde 0.25mm çapında T tipi bakır-konstantan 
termoçiftleri kullanılarak sıcaklıklar ölçülmüştür. Bu termoelemanlar vasıtasıyla alınan sıcaklık okuma 

hatası  % 0.5°C civarındadır. Akışkanın test borusuna giriş ve çıkıştaki sıcaklıklarının ölçümü için 
5mm çapında bir ucu kapalı ince bakır boru içerisine yerleştirilen termoelemanlar kullanılmış ve bakır 
boru test borusunun giriş ve çıkışında boru içerisine daldırılarak sıcaklıklar ölçülmüştür. İki fazlı akış 
rejimlerini ve akış osilasyonlarını belirlemek amacıyla kullanılan termoçiftler ise termoeleman uçlarının 
test borusu cidarının dış yüzeyine tespit edilmesi yoluyla ölçülmüştür. Test borusu yüzey sıcaklıkları 
eşit aralıklarla 14 tanesi üst cidar boyunca diğer 14 tanesi de alt cidar boyunca olmak üzere toplam 28 
termoeleman çifti kullanılarak ölçülmüştür. Termoelemanlar ve basınç/debi transdüserlerinden alınan 
sinyallerin okunabilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla analog/dijital Advantec Data Okuma kartı 
kullanılmıştır.  
 
Deney düzeneğinde ana tank, dengeleyici tank, azot tankı, test borusu girişi ve orifisden önce ve 
orifisden sonraki basınçlar ölçülmüştür. Ana tank, dengeleyici tank, azot tankı ve orifisin girişindeki 
basınçlar analog Bourdon tipi manometreler kullanılarak ölçülmüştür.  Orifisin çıkışındaki basınç ise 
dijital bir manometre kullanılarak ölçülmüştür. Analog manometrelerde okunan basınç değerlerindeki 

toplam hata oranı %0.1 bar düzeyindedir. Test borusu girişinde ise giriş basıncını ve giriş basıncında 
oluşacak osilasyonları ölçmek amacıyla basınç transdüseri kullanılmıştır. Bu basınç transdüserinden 
alınan 4-20 mA seviyesindeki analog sinyaller data okuma kartıyla işlenmiştir. Basınç transdüserinden 

alınan datalardaki toplam hata oranı %0.1 düzeyindedir.  
 
Kütlesel debi akış rejimlerinin, kararlılık sınırlarının ve osilasyon tiplerinin belirlenmesinde 
kullanıldığından çok hassas olarak ölçülmesi gerekmektedir. Akışkanın debisini ölçmek ve ayarlamak 
amacıyla sistemde iki adet flowmetre kullanılmıştır. Bu flowmetrelerden birisinin ölçüm aralığı 0-400 
l/h, diğerinin ölçüm aralığı ise 0-1000 l/h’dir. Bu flowmetreler kullanılarak bulunan kütlesel debi 

değerlerindeki toplam hata oranı %0.4 civarındadır. Deneysel çalışmalar boyunca kullanılan 
maksimum ve minimum debi değerleri 25–140 g/s arasında değişmiştir. Sistemde oluşan debi 
osilasyonlarını ölçmek amacıyla türbin tipi debi ölçer kullanılmıştır. Debi ölçer deney sisteminde 
dengeleyici tank ile test borusu arasına monte edilmiştir. Debi ölçerden alınan veri okumalarındaki 

toplam hata oranı   %0.05’dir. Her bir deneysel adımda kullanılan güç değeri DC güç kaynağının 
üzerinde bulunan ayar düğmesiyle yapılmıştır. Yapılan hata analizi sonucu elektriksel güç değerlerinin 

ölçülmesinde ortaya çıkan toplam hata oranının  % 0.2 düzeyinde olduğu bulunmuştur.  
 
 
2.3. Deneysel Yöntem 
 
Deneysel çalışmalar kararlı deneyler ve kararsız deneyler olmak üzere iki kategoride yapılmıştır. 
Kararlı deneylerde kararlı durum karakteristikleri belirlenmiş, kararsız deneylerde ise iki fazlı akış 
dinamik kararsızlıkları araştırılmıştır. Sabit ısıl güçte, giriş aşırı soğutmasının kararlı ve kararsız durum 
karakteristiklerine etkisini belirlemek amacıyla 15, 25 ve 35°C olmak üzere üç farklı akışkan giriş 
sıcaklığında ve 5 farklı boru tipinde, sabit çıkış orifis çapında deneyler yapılmıştır. Şekil 3.14’de bu ısı 
transfer yüzeyleri ve karakteristikleri verilmiştir. Şekil 3.15. ısı transfer iyileştirme elemanlarının 
fotoğrafını göstermektedir. Boru-1 içerisinde yüzey artırma elemanı olmayan yalın boru, Boru-2 ve 
Boru-3 farklı adımlara sahip yay elemanları içeren borular, Boru-4 ve Boru-5 ise içerisinde farklı 
adımlara sahip bükülmüş şerit içeren borulardır. Şekil 3.14’de de gösterildiği gibi ısı transfer yüzeyleri 
efektif çapla karakterize edilmektedir. Efektif çap aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. 
 
Deneylerde BDO ve YDO gibi iki fazlı akış dinamik kararsızlıkları araştırılmıştır. Bu deneylerin amacı 
belirli çalışma koşullarında ortaya çıkan kararsızlıkları, sınırlarını ve tiplerini belirlemek ve bunların 
oluştuğu çalışma koşullarını ve geometrik parametrelerini tespit etmektir. Kararsızlıkları elde etmek 
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için sistemde bir hacmin olması gerekir. Deney sisteminde sıkıştırılabilir hacim test kısmından önce 
yerleştirilen dengeleyici tankta sağlanmıştır. Dengeleyici tanktaki akışkan seviyesi basınçlı azot gazı 
kullanılarak belirli seviyede tutulmuştur. Osilasyon genlik ve periyotları, kararsızlık sınırları vb. 
kararsızlık parametrelerini karşılaştırabilmek amacıyla tüm deneylerde sıkıştırılabilir hacim sabit 
tutulmuştur. Osilasyonlar esnasında basınç ve kütlesel debi değiştiğinden sıkıştırılabilir hacmin 
büyüklüğü de değişmektedir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 

 
 

 (b)                                              (c) 
 

Şekil 3. (a) Test borusu tipleri (b) Isı transfer yüzey konfigürasyonları ve karakteristikleri, (c) yüzey 
elemanları 

 
 
 
 
3. SONUÇLAR 
 
Basınç düşümü tipi osilasyonlarının kararsız akış ortamında oluşan dinamik kararsızlıklardandır. Bu 
kısımda beş farklı test borusu için aşırı soğutma seviyesi ve kütlesel debi parametrelerine göre 
incelemeler yapılmıştır. Basınç düşümü osilasyonların meydana gelmesinde temel etken sıkıştırılabilir 
bir hacmin olmasıdır. Eğer test kısmı çok uzunsa, buradaki iç sıkıştırılabilirlik, basınç düşümü tip 
osilasyonlarının meydana gelmesinde yeterlidir. Eğer test kısmı uzunluğu yeteri kadar uzun değil ise 
sıkıştırılabilir hacim test kısmının önüne yerleştirilen bir dengeleyici tank ile sağlanır. Deney sisteminde 
sıkıştırılabilir hacim N2 gazı tankı vasıtası gerçekleştirilmiştir. 
 
Tüm borular için BDO’lar tek giriş sıcaklığı (Tg=15

o
C) için Şekil 4’de verilmiştir. Yüzey artırımlı dört 

farklı test borusu için BDO’ları farklı giriş sıcaklıkları ve kütlesel debiler için verilmiştir. Grafikler 

Boru İsmi Borunun Karakteristiği De 
(mm) 

Boru-1 Boş boru 8,95 

Boru-2 Tel çapı: 1.8 mm, yay adımı: 5 mm olan 
boru 

7,96 

Boru-3 Tel çapı: 1.8 mm, yay adımı: 10 mm olan 
boru 

8,44 

Boru-4 Bükülmüş şerit adımı: 120 mm 8,5 

Boru-5 Bükülmüş şerit adımı: 60 mm 8,6 

Boş Boru Yay-5 

Yay-10 Twisted-12 

Twisted-6 
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zamana bağlı giriş basıncı ve kütlesel debi değerleri için çizilmiştir. Kullanılan bütün borularda BDO tip 
osilasyonlar oluşmuş ve bu osilasyonlar giriş basıncı ile kütlesel debide büyük genlikli çalkantılara 
neden olmuşlardır. BDO osilasyonları her beş boru için de kararlı durum karakteristik eğrisinin negatif 
eğimli bölgesinde oluşmuştur. Ayrıca bütün borularda giriş basıncında gözlemlenen osilasyonlarla 
beraber kütlesel debide de osilasyonlar gözlemlenmiştir.  
 
Basınç düşümü osilasyonlarla süperimpozed biçimde ortaya çıkan yoğunluk değişim tipi osilasyonlar, 
kararlı durum karakteristik eğrisinin negatif eğilimli bölgesinde meydana gelmektedir. Yoğunluk 
değişim tipi osilasyonlar akış ortamında tam kaynama durumunda ve akış biçiminin hidrodinamik 
davranışları sonucu ortaya çıkmaktadır. Saf YDO’nun genlik ve periyot değerleri BDO’ya kıyasla daha 
düşüktür. Ayrıca saf YDO’lar boş boru tipinde yüzey artırımlı borulara kıyasla daha büyük kütlesel 
debilerde ortaya çıkmaktadırlar. 
 

      
(a1) 

                                     
(a2) 

      
(b1) 

     
(b2) 

      
(c1) 

    
(c2) 

      
(d1) 

     
(d2) 

      
(e1) 

      
(e2) 

 
Şekil 4. Basınç düşümü osilasyonları (Q=24 kW, Tg=15

o
C); (a1,2) Boru-1, (b1,2) Boru-2, (c1,2) Boru-

3, (d1,2) Boru-4, (e1,2) Boru-5. 
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Boş boru tipi ve yüzey artırımlı dört farklı test borusu için saf YDO’ları sabit giriş sıcaklığı (Tg=15
o
C)  

için verilmiştir. Şekil 5a’da Boş boru yani Boru-1 için örnek yoğunluk değişim tipi osilasyonlar, 5d’de 
Boru-4 borusuna ait saf yoğunluk değişim tipi osilasyonlar, 5e’de Boru-5’e ait saf yoğunluk değişim tipi 
osilasyonlar, 5c’de Boru-3’e ait saf yoğunluk değişim tipi osilasyonlar ve 5b’de Boru-2’ye ait saf 
yoğunluk değişim tipi osilasyonlar gösterilmiştir. Bütün borularda giriş basıncında gözlemlenen 
osilasyonlarla beraber kütlesel debide de osilasyonlar gözlemlenmiştir. Giriş basıncındaki en büyük 
osilasyonlar Boru-4 ve 5’te meydana gelmiştir. Kütlesel debideki en büyük osilasyonlar ise Boru-2 ve 
3’te meydana gelmiştir.  
 

      
(a1) 

      
(a2) 

      
(b1) 

      
(b2) 

      
(c1) 

      
(c2) 

                                      
(d1) 

      
(d2) 

      
(e1) 

      
(e2) 

 
Şekil 5. Saf yoğunluk değişim tipi osilasyonlar (Q=24 kW, Tg=15

o
C); (a1,2) Boru-1, (b1,2) Boru-2, 

(c1,2) Boru-3, (d1,2) Boru-4, (e1,2) Boru-5. 
 
Şekil 6a ve b’de ise akışkanın kütlesel debilerine bağlı olarak elde edilen BDO periyot ve genlikleri 
görülmektedir. Şekiller, kütlesel debideki azalma ile osilasyonların genlik ve periyotlarının azaldığını 
göstermektedir. Bütün test boruları için artan kütlesel debi miktarı ile giriş basınçlarına ait periyot ve 
genliklerin arttığı görülmektedir. Genlik ve periyotların büyüklükleri açısından bir sıralama yapılırsa boş 
boru tipinde genlik ve periyot miktarı büyüklüğü diğer yüzey artırımlı borulara oranla daha büyük 
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olduğu anlaşılmaktadır. Şekil 6a ve b’de verilen grafiklerde genlik ve periyot değerlerine bakılırsa 
büyükten küçüğe doğru, Boru-1 > Boru-4 > Boru-5 > Boru-3 > Boru-2, şeklinde sıralanmaktadır. Bu 
sıralamaya göre efektif çapı büyük olan boş boru, en büyük genlik ve periyot değerine; efektif çapı en 
küçük olan Boru-2 borusu ise en küçük genlik ve periyot değerine sahiptir. Yani efektif çap arttıkça 
periyot ve genliklerin arttığını söyleyebiliriz. Ayrıca aynı şekle sahip yüzey artırım elemanları için adım 
büyüklüğü arttıkça genlik ve periyotlarında arttığı gözlemlenmiştir. 
 

      
(a) 

      
(b) 

 
Şekil 6. Tüm borular için (a) giriş basınç periyotlarına kütlesel debinin etkisi, (b) basınç genliklerine 

kütlesel debinin etkisi. 
 

      
(a) 

      
(b) 

 
Şekil 7. Tüm borular için (a) giriş basınç genliklerine kütlesel debinin etkisi, (b) basınç periyotlarına 

kütlesel debinin etkisi. 
 
Şekil 7a’da beş test borusu için değişen kütlesel debilere karşılık giriş basıncında oluşan değişimler 
verilmiştir. Bütün test boruları için artan kütlesel debi miktarı ile giriş basınçlarınında arttığı 
görülmektedir. Genliklerin büyüklükleri açısından bir sıralama yapılırsa boş boru tipinde genlik miktarı 
büyüklüğü diğer yüzey artırımlı borulara oranla daha fazla olduğu görülmektedir. Şekil 7a’da verilen 
grafikte genlik değerlerine bakıldığında genlik değeri büyükten küçüğe doğru, Boru-1 >  Boru-4 > 
Boru-5 > Boru-3 > Boru-2, şeklinde sıralanmaktadır. 
 
Şekil 7a’ya benzer olarak tüm test boruları için değişen kütlesel debi değerlerine karşılık osilasyon 
periyotlarında oluşan değişimler Şekil 7b’de verilmiştir. Genliklerde olduğu gibi değişen kütlesel debi 
değerleriyle lineer değişim arz eden durum periyotlar içinde geçerli olmaktadır. Artan kütlesel debi 
değerine karşılık periyotların arttığı tespit edilmiştir. Periyotların tüm test boruları için büyüklüklerinde 
yüzey artırımlı elemanlara göre boş boru için en büyük olmuştur. Şekil 7b’de verilen grafikte periyot 
değerlerine bakılırsa periyot değerleri büyükten küçüğe doğru, Boru-1 >  Boru-4 > Boru-5 > Boru-3 > 
Boru-2, şeklinde sıralanmaktadır. Saf YDO’lar için yapılan sıralamaya göre efektif çapı büyük olan boş 
boru yani Boru-1, en büyük genlik ve periyot değerine; efektif çapı en küçük olan boru Boru-2 ise en 
küçük genlik ve periyot değerine sahiptir. Yani efektif çap arttıkça periyot ve genliklerin arttığını 
söyleyebiliriz. Ayrıca aynı şekle sahip yüzey artırım elemanları için adım büyüklüğü arttıkça genlik ve 
periyotlarda artmıştır. 
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4. TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada zorlanmış konveksiyonlu kaynamalı yatay borularda meydana gelen iki fazlı kararlı ve 
kararsız akış olayları ile ilgili deneysel bir çalışma yapılmıştır. İş yapan akışkan olarak su kullanılan 
kaynamalı yatay bir boru sisteminde deneyler yapılmış ve biri boş boru olmak üzere beş farklı ısı 
transfer yüzey konfigürasyonu kullanılmıştır. Deneylerde sabit ısı gücü, üç farklı giriş aşırı soğutması 
ve tek çıkış orifis çapı kullanılarak farklı yüzey artırım elemanlarının iki fazlı akış karasızlıklarına etkisi 
araştırılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: 
 

 Beş ayrı test borusu için verilen karakteristik eğrilerde basınç düşümü değerleri birbirlerinden 
farklılıklar göstermiştir. Yüzey artırım elemanı kullanılmış test borularındaki basınç düşümü 
değerleri, boş boruda elde edilen basınç düşümü değerinden yüksek olduğu bulunmuştur. 

 Deneysel çalışmalarda kullanılan beş farklı test borusu sabit ısı gücü, sistem basıncı, çıkış 
kısıtlayıcısı ve sıkıştırılabilir hacim gibi faktörlerle değişen kütlesel debi değerine bağlı 
osilasyonlar görülmüştür. Bu osilasyonlar, BDO, saf YDO’lardır. 

 Her beş test borusunda da BDO tip osilasyonlar oluşmuş ve bu osilasyonlar giriş basıncı ile 
kütlesel debide büyük genlikli çalkantılara neden olmuşlardır. BDO osilasyonları tüm test 
boruları için kararlı durum karakteristik eğrisinin negatif eğimli bölgesinde oluşmuştur. Tüm 
test borularında giriş basıncında gözlemlenen osilasyonlarla beraber kütlesel debide de 
osilasyonlar gözlemlenmiştir.  

 BDO ve YDO’ların yüzey artırımlı borularda genlik artışları boş boru da olandan daha düşük 
olmuştur. 

 BDO ve YDO’lar için kütlesel debi miktarı azaldıkça genlik ve periyodların azaldığı, giriş aşırı 
soğutma miktarı arttıkça genliklerin ve periyotların arttığı görülmüştür. 

 Bütün test borularında BDO ve YDO’lar için artan kütlesel debi miktarı ile giriş basınçlarının 
periyot ve genliklerinin arttığı görülmüştür.  Genlik ve periyotların büyüklükleri açısından bir 
sıralama yapıldığında boş boru tipinde genlik ve periyot miktarı büyüklüğü diğer yüzey artırımlı 
borulara oranla daha fazla olmuştur. Genlik ve periyot değerlerine göre büyükten küçüğe 
doğru; Boru-1 > Boru-4 > Boru-5 > Boru-3 > Boru-2, şeklinde sıralanmaktadır. Bu durum 
efektif çapı büyük olan borudan küçük olan boruya doğru yapılan sıralama ile aynıdır. Bu 
bakımdan efektif çapın kararlılık açısından bir parametre olduğu söylenebilir. Yani efektif çap 
küçüldükçe sistem daha kararlı bir yapıya yönelmiştir. 
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ÖZET 
 
Pompalar endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle sanayide birçok kritik noktada önemli 
fonksiyonlar üstlenmektedir. Bu makinelerde meydana gelecek herhangi bir arıza, işletmeler için 
beklenmedik üretim kayıplarına sebep olmaktadır. Yaşanan bu plansız duruşlar işletme maliyetlerini 
arttırmaktadır.  
 
Bu nedenle bu çalışmada işletme için kritik olan pompalar grubu öncelikle ABC (Pareto) analizi ile 
belirlenmiş ve kestirimci bakım yöntemlerinden biri olan titreşim ölçümü yöntemiyle bazı ekipmanlar 
üzerinden ölçümler alınarak ekipmanın titreşim seyri izlenmiştir. Ayrıca alınan ölçümler ile bu 
ekipmanların FFT (Hızlı Fourier Dönüşümü) spektrum analizi yapılmıştır. Sonuçta titreşim analizi ile 
ekipmanların arızi bir duruşa sebep olmadan önce arızalarının tespitinin yapılabildiği ve bazı arızaların 
birbiriyle ilişkili olabileceğinin belirlendiği uygulamalarla gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Pompalar, Arıza, Kestirimci Bakım, Titreşim Analizi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Pumps are used in daily life in many points.  Particularly, they works a lot of critical points in industry.  
If a failure occurs in them, this failure can cause unexpected production losses. This unplanned 
downtimes increase operating costs.  
 
In this study, the critical pumps are selected by using the ABC (Pareto) analysis.  Vibration analysis is 
one of the predictive maintenance methods. Vibration measurements were taken over the critical 
pumps and followed the course of vibration. Also the measurements, that taken from the pumps, were 
analyzed by using FFT (Fast Fourier Transform) spectrum method. The equipment failures can be 
predicted by using vibration analysis before they cause. And in some defects were found to be 
associated with each other.  
 
Key Words: Predictive Maintenance, Vibration Analysis, Pumps and Failures. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, artan enerji ihtiyacı, değişen ve gelişen rekabet şartları, 
işletmelerin önemli gider kalemlerinden birini oluşturan bakım ve onarım faaliyetlerini daha da önemli 
hale getirmektedir. Teknoloji geliştikçe, işçilik giderleri azalmakta, buna bağlı olarak yatırım giderleri ve 
otomasyon ağırlıklı tesislerin sayısı artmaktadır. Artan yatırıma, oranlı olarak bakım giderleri de 
artmaktadır. 
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Üretim esnasında oluşan beklenmedik arızalar neticesinde yaşanan üretim kayıpları, üretim 
planlarının uygulanmasını aksatabilmektedir. Günümüzde mevcut üretimin kesintiye uğraması, 
dakikalarla bile olsa büyük maliyetlere sebep olmaktadır. 
 
Arıza yapan makinelerin bakım ve onarımı hem zahmetli, hem de maliyetli olmaktadır.  İşletme 
içerisinde beklenmeyen, ani olarak oluşan arızalarda bakım ve onarım hem uzun sürer hem de yedek 
parça bulmak, arızanın çıktığı yere bağlı olarak zorlaşabilir. Tabi ki, bu arada üretim kayıpları ve 
maliyetler artar [1]. Her ne kadar arıza oluştuktan sonra arızaya müdahale, bir çeşit bakım yöntemi 
olsa da günümüz şartları göz önüne alındığında, arıza oluşmadan makineye müdahale etme anlayışı 
daha öncelikli olmaktadır ve bu husus gitgide önem kazanmaktadır. 
 
Makinelere arıza meydana çıkmadan müdahale etme anlayışı, bir makineden en yüksek verimi almak 
ve arızi bir duruştan veya bakımdan kaynaklanan üretim kayıplarını en aza indirmek için geliştirilmiş 
bir anlayıştır. Çalışan makinelerde durum izlemeye yönelik bu anlayışa kestirimci bakım anlayışı denir.  
Mevcut kestirimci bakım yöntemleri ile çalışan makine durdurulmadan toplanan veriler incelenerek 
yorumlar yapılmaktadır.  Bu yorumlar neticesinde söz konusu makinelerde arıza oluşumu tahmin edilip 
uygun duruşlar uygun zamanlarda planlanarak makineye müdahale edilir. Böylece arızi durum 
oluşmadan makinedeki arızalı olan bölgeye müdahale edilerek gereksiz duruş ve maliyetlerin önüne 
geçilir. 
 
Bu çalışmada da kestirimci bakım anlayışını inceleyerek, bu bakım anlayışı içinde %45 ile diğer 
kestirimci bakım yöntemleri içinde de en önemli paya sahip olan titreşim analizi yöntemi kullanılacaktır 
[2]. ABC analizi ile önem derecesini belirlediğimiz kızgın yağ pompalarından veriler toplanacak ve bu 
veriler ışığında oluşabilecek arızaların ortaya çıkma sıraları önceden belirlenmeye çalışılacaktır. 
 
Bir kestirimci bakım metodu olan titreşim analizi ile çeşitli arıza teşhisi konuları üzerinde çalışmalar da 
yapılmıştır. 
 
Arslan (2010)’da [3], fan makinelerinde oluşturduğu test düzeneği ile muhtemel arızalar oluşturmuş, 
bunları titreşim analizi ile incelemiş, oluşabilecek arızalar ile ilgili bilgileri irdelemiştir. 
 
Denli (2007)’de [4], makinelerin çalışırken yaydığı ses, titreşim ve ısıdan yola çıkarak yaptığı ölçüm ve 
gözlemler neticesinde makinelerin durumlarını incelemiştir. Önceki durumlarıyla karşılaştırıp alınması 
gereken önlem ve planlarla ilgili çalışmalar yaparak, kestirimci bakım uygulamalarının iyileştirilmesi 
üzerine çalışmıştır. 
 
Baykara (2009)’da [5], yaptığı çalışmada, şanzımanlarda titreşim analizi ile arıza teşhisi ve kestirimci 
bakım uygulamaları konusunu ele almıştır. Sistem üzerinde çalışan, belirlediği bir şanzımandan 
titreşim ölçümleri alarak, bu ölçümler neticesinde bir dişli hasarı tespit etmiştir. Kestirimci bakımı 
uygulayarak şanzımanın ciddi bir şekilde hasarlanarak plansız duruşa sebep olmasını engellemiştir. 
 
Orhan (2002)’deki [6] çalışmasında, rulmanlarla yataklanmış dinamik sistemlerin titreşim analizi 
metodunu kullanarak kestirimci bakımını gerçekleştirmiştir. Bu amaçla fan ve pompalardan oluşan bir 
makine grubunda periyodik titreşim ölçümleri gerçekleştirmiştir. Elde ettiği verileri frekans analizi 
metodu ile değerlendirerek makinelerde oluşan balanssızlık, mekanik gevşeklik, eksenel ayarsızlık ve 
rulman hasarlarının henüz oluşmaya başlamadan tespit edilebildiğini göstermiştir. 
 
Tatar (2010)’deki [7] çalışmasında, periyodik ve kestirimci bakım arasındaki farkı ortaya koymuştur.  
Ayrıca kestirimci bakım tekniklerinden titreşim analizi yardımıyla arızaların genel titreşim özellikleri 
hakkında bilgiler vermiştir.  
 
Bu çalışmada ise endüstride oldukça fazla kullanılan ekipmanlardan olan pompalarda meydana 
gelebilecek arızaların, titreşim analizi ile incelenmesi yapılmıştır. Bunun yanında kestirimci bakım 
uygulamaları incelenmiştir. Uygulama yapılacak işletmedeki pompa seçiminde ABC analizinden 
yararlanılmıştır. 
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2. KESTİRİMCİ BAKIM VE KESTİRİMCİ BAKIM YÖNTEMLERİ 
 
2.1. Bakım Yaklaşımları 
 
Her bir işletmede uygulanan, işletmelerin şartlarına göre farklılık gösteren, ancak 4 ana başlık altında 
toplanmış bakım yaklaşımları mevcuttur. 
 

• Arıza Çıktıkça Bakım 
• Periyodik – Koruyucu Bakım 
• Kestirimci Bakım 
• Pro – Aktif Bakım 

 
Bu bakım yaklaşımları göz önüne alınarak, bakım yaklaşımlarının verimliliği üzerine yapılan 
araştırmalarda, bakım masraflarının 1/3 ‘ünün gereksizce yapılan parça değişimleri ve bakımlar ya da 
zamanında yapılmamış bakımlar sonucunda israf edildiğini göstermiştir [8, 9, 10]. 
 
2.1.1. Arıza Çıktıkça Bakım Yaklaşımı 
 
Bu yaklaşım, makinelerin arızalanana kadar herhangi bir müdahaleye uğramadan çalışması, sadece 
makine arızalandığı zaman müdahale edilerek makinenin tamirinin yapılması prensibine dayanır. 
Ancak makinenin arızaya sebep olan noktasının yanında makine arızalanana kadar bu ekipmana 
herhangi bir bakım yapılmadığı için, makinenin başka yerleri de arızalanabilir. Tüm bakım yaklaşımları 
içinde en verimsiz denilebilecek yaklaşımdır. 
 
2.1.2. Periyodik – Koruyucu Bakım Yaklaşımı 

 
Periyodik–Koruyucu bakım yaklaşımında amaç, makineler arızalanana kadar değil, belirli aralıklarla 
bakıma alınarak periyodik kontrollerinin yapılması ve arıza meydana getirebilecek parçalarının 
değiştirilmesi esasına dayanır.   
 
2.1.3. Kestirimci Bakım Yaklaşımı  
 
Kestirimci bakım yaklaşımında, çalışır durumdaki makinelerin durumlarını izleyerek, oluşabilecek 
muhtemel arızaları, analizler neticesinde tahmin ederek uygun bakım zamanını ve uygun stokları 
planlayarak arızaya müdahale etme amacı vardır.   
 
2.1.4. Pro – Aktif Bakım Yaklaşımı 
 
Arızanın kaynağına inilerek arızayı oluşmadan önlemek için kullanılır. Sürekli tekrarlayan bir problemi, 
sürekli yakalayıp sürekli müdahale etmek yerine, arızayı oluşturabilecek sebepleri örneğin gerilme, 
dengesizlik, eksenel kaçıklık vb. problemleri uygun ekipmanlar kullanarak azaltıp ortadan kaldırarak 
veya etkisini azaltarak arıza oluşmasını engeller. Ayrıca geciktirir. Proaktif bakıma örnek olarak lazerli 
kaplin ayarı ve balans alma işlemi verilebilir [4]. 
 
 
2.2. Kestirimci Bakım Yöntemleri 
 
Kestirimci bakımı gerçekleştirmek için çeşitli yöntemler uygulanır. Bu yöntemlerle, periyodik olarak, 
çalışan makinelerden veriler toplanarak, üretimi durdurmadan kontrol ve ölçümler yapılır. Elde edilen 
bu verilerin analiz edilmesiyle oluşan sorunlar önceden yakalanır. En uygun zamanda da bakımı 
yaparak kestirimci bakım yaklaşımının amacına ulaşılır. 
 
Bu yaklaşımın dezavantajı, arızalı ekipmanların yanlış değerlendirilmesinden dolayı bakım işlerinin 
artması olabilmektedir [3]. Ancak bu sorun eğitimle ve tecrübe edinildikçe azalır ve zamanla ortadan 
kalkar. Şekil 2.1’ te kestirimci bakım yaklaşımının işletmedeki uygulama adımları verilmiştir. 
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Şekil 2.1. Kestirimci Bakım Yöntemi Akış Şeması [9] 
 
Kestirimci bakım yaklaşımının bir işletmede uygulanabilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmalıdır.  Bu 
yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz: 
 

• Kızıl Ötesi Termografi ( Termal kamera ile izleme) 
• Yağ Analizleri 
• Ultrasonik İzleme 
• Motor Akımı İzleme 
• Kondenstop İzleme 
• Titreşim Analizi 

 
Bu yöntemler arasından birini veya birkaçını işletmeye uygulayarak kestirimci bakım programı 
oluşturulabilir [8,6]. Bu yöntemler içerisindeki önem sıralaması Şekil 2.1’ de gösterilmiştir.  
 

 
 

Şekil 2.2. Kestirimci Bakım Yöntemlerinin Tercih Edilme Oranları [2] 
 
Titreşim analizi yönteminin diğerlerinden daha büyük paya sahip olması, titreşim analizi ile çalışan 
makineyi durdurmadan verileri toplayıp, hızlı bir şekilde çok çeşitli sorunları tespit edebildiğimiz içindir. 
Titreşim analizi bir bakıma bize makine hakkında daha fazla veri sağladığı için daha verimli bir 
yöntemdir. Ancak bir kerede, makine titreşimi ölçüm analizi ile arıza kaynağı ile ilgili kesin ve net karar 
verebilmek için titreşim analizi ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak gerekir [11]. Bu durumun etkisini 
azaltmak için titreşim ölçümleri belirli aralıklarla tekrarlanarak oluşacak değişimler takip edilir. 

Kestirimci Bakım Yöntemlerinin Tercih Edilme Oranları 

Termal Kamera;  
15 

Yağ Analizleri; 15 

Ultrasonik İzleme;  
10 

Motor Akımı  
İzleme; 5 Kondenstop  

İzleme; 10 

Titreşim Analizi;  
45 

Termal Kamera 
Yağ Analizleri 
Ultrasonik İzleme 
Motor Akımı İzleme 
Kondenstop İzleme 
Titreşim Analizi 



    _______________________  237 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR
 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
 

2.2.1. Kızıl Ötesi Termografi (Termal Kamera ile İzleme) 
 
Kestirimci bakım yöntemleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Pek çok elektriksel ve mekanik 
arızanın önceden yakalanmasına yardımcı olur.   
 
2.2.2. Yağ Analizi 
 
Hareketli makine parçalarında yağlamanın önemi büyüktür. Temas yüzeyleri arasındaki yağlayıcının 
analizi, kestirimci bakımda oldukça önemlidir [9]. Yağ analizi sonucunda, yağın fiziksel ve kimyasal 
özellikleri yağ içerisindeki partiküllerin sayısı ve büyüklüğü ve yağ kirliliği gibi parametreler analiz 
edilerek muhtemel arıza hakkında yorumlar yapılabilmektedir. 
 
2.2.3. Ultrasonik İzleme 
 
Ultrasonik izleme, kestirimci bakım yöntemleri içerisinde bulunan işletmeye önemli kazançlar sağlayan 
bir yöntemdir. Bu yöntem kullanılarak basınçlı hava kaçakları belirlenebilir, kondenstopların (buhar 
kapanı) çalışma testleri yapılabilir, rulmanların yağlama ve hasar durumlarının kontrolleri yapılabilir, 
tesisatlarda kalınlık ölçülmesi, korozyonun tespiti yapılabilir [12]. 
 
2.2.4. Titreşim Analizi 
 
Titreşim analizi yöntemi, kestirimci bakım yöntemleri arasında en çok uygulanan ve en hızlı sonuç 
alınabilen yöntemdir. Bu yöntemde, titreşimleri bir elektrik sinyaline dönüştüren bir alıcı yardımıyla 
makine üzerinden ölçüm alınır ve bu ölçüm sonucunda oluşan elektrik sinyalini işleyen bir cihaza 
aktarılır. Bu bilgiler bilgisayara aktarılarak bir analiz yazılımı yardımıyla analiz edilerek makineler 
hakkında bir sonuca varılır. 
 
Dönen parçaları bulunan tüm makinelere uygulanabilir. Makinenin mekaniksel durumu hakkında bilgi 
sahibi olmamızı sağlar [8]. Makinelerin sürekli olarak, önem durumlarına göre belirli aralıklarla titreşim 
ölçümlerinin yapılması ve verilerin analizi ile yapılır. 
 
İzleme işlemi neticesinde çok fazla sayıda arızayı yakalama şansımız vardır. Bunlar arasında 
balanssızlık problemleri, mekanik gevşeklik problemleri, eksenel ayarsızlık problemleri, rulman 
arızaları, kayış-kasnak problemleri, dişli hasarları, kaplin hasarları, mil eğrilikleri, yatak aşınmaları, 
kavitasyon, yağlama problemleri, şase ve ankraj zayıflıkları bulunur. Her biri için elde edilen verilerin 
iyi ve detaylı analizleri yapılmalıdır. Aksi halde yanlış tespitler yapmak mümkün olabilmektedir. Tüm 
kestirimci bakım yöntemlerinde olduğu gibi tecrübe isteyen bir konudur. Belki de en çok tecrübe 
isteyen yöntem bu yöntemidir.  
 
 
2.3. Titreşim Analizi ve Ölçümlerin Tanımı 
 
2.3.1. Titreşim ile İlgili Temel Kavramlar 
 
Herhangi bir nesnenin, bir referans eksenine göre bulunduğu doğal pozisyondan, farklı periyod ve 
genliklerle geçerek, tekrarlamış olduğu yer değiştirmelere titreşim denir. Titreşim tekrarlanan bir çevrim 
şeklinde ve süreklidir. Aksi takdirde bu durum titreşim değil hareket olur. 
 
Titreşimin kendini tekrar ettiği zaman aralığına periyod adı verilir [5]. Titreşimin birim zamandaki 
tekrarlama sayısı da bize frekansı verir.  Bu iki kavram titreşim analizinde temel iki kavramı ifade eder.  
 
Frekans iki türlü ifade edilebilir. Bunlardan ilki titreşimin bir saniye içindeki tekrarlama miktarıdır ve 
birimi hertz (Hz)’ dir [5]. Diğeri ise titreşimin bir dakika içerisindeki tekrarlama miktarıdır ve birimi RPM 
(revolution per minute) yani n (d/d) devir/dakika’dir. Frekans ile periyod arasındaki bağıntı şu 
şekildedir; 
 

  
(2.1) 
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n / 60 = Hz eşitliği ile dönüşüm yapılabilir. 
 
a) Basit Harmonik Salınım 

 
En basit titreşim, harmonik titreşimdir [5].  Oluşan bütün harmonik hareketler periyodiktir ancak tersi 
her zaman mümkün değildir. Titreşimin oluşması için gereken kuvvetlerin büyüklüğü, titreşimin 
şiddetini ifade eder. Bu etki eden kuvvetler ne kadar büyükse yer değiştirme miktarı yani titreşimin 
genliği de o derece büyük olur. 

 
b) Deplasman 

 
Sıfır konumundan başlayarak maksimuma, oradan tekrar sıfır konumuna oluşan harekette yer 
değiştirme miktarı mm veya mikron cinsinden ifade edilebilir. Titreşim ile geçen zaman arasındaki 
bağıntı ise şu şekilde ifade edilir. 
 

X=XOsin(ωt)  (2.2) 
 

Buradaki X, deplasman olarak adlandırılır. X0 ise en yüksek genlik değeridir. 
 
c) Hız 

 
Titreşim hareketini yapan kütle hareket ettikçe kütlenin seyir hızı sıfırdan maksimuma doğru değişir 
[13]. Burada kütlenin hızı, deplasman denkleminin zamana göre türevinin alınması ile elde edilebilir.  
 

( )tx
dt
dXV ωω cos0==   (2.3) 

 
Daha da basit olarak birim zamanda alınan yol olarak tanımı yapılır.  Birimi mm/s, m/s, inç/s olabilir. 
 
d) İvme  

 
Hız denkleminin zamana göre türevinin alınması ile elde edilir.  Hızda birim zamanda meydana gelen 
değişmedir.  Birimi m/s2, mm/s2, inç/s2 olabilir. 
 

( )tx
dt
dVa ωω sin2

0==   (2.4) 

 
Bu üç ifade yani deplasman, hız ve ivme genlik birimi olarak ifade edilir.  
 
Ölçümlerin yapılması esnasında birim olarak hangi ifadenin seçilmesi gerektiğine karar vermek 
önemlidir. Deplasman, hız ve ivme ile yapılan ölçümlerin kendilerine has avantaj ve dezavantajları 
vardır [4]. Bu kararın verilebilmesi için ölçüm yapılacak makinenin devrine göre (Hz) karar verilir.  
Aşağıdaki şekil bu durumu daha iyi açıklamaktadır.  
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Şekil 2.3 Genlik – Frekans Grafiği 
 
Şekil 2.3’de görüldüğü üzere deplasman kullanılarak ölçüm düşük devirli makinelerde kullanılmalıdır. 
Yani 10 Hz’ den düşük devirli (600 d/d) makinelerde kullanılmalıdır. Çünkü düşük devirli makinelerde 
vibrasyon enerjisinin büyük bir kısmı düşük frekans bölgesinde bulunur. İvme kullanılarak yapılan 
ölçümler ise yüksek devirli makinelerde kullanılır. 1000 Hz ve üzeri devire sahip makinelerde ivme 
kullanılırsa yorum yapabilmek kolaylaşır. Hız ise Şekil 2.3’de de görüldüğü üzere daha geniş bir 
frekans aralığında kullanılabilir ve verimli sonuçlar verir. Hız çoğu ölçümde kullanılabilecek bir genlik 
birimidir. 
 
Ölçümler esnasında hangi birimi kullanarak ölçüm yapacağımızı bilmek önemlidir. Buna uygun hareket 
edilmediği zaman sağlıklı ölçüm yapıp sağlıklı analizler yapamayabiliriz. Değerlerimiz ve kararlarımız 
yanıltıcı olabilir. 
 
e) Titreşim Genliği Değerleri 

 
Genlik, yani titreşimin şiddeti, tepe değer, tepeler arası değer, RMS ve ortalama olmak üzere dört 
şekilde ifade edilebilir [6]. 
 
Tepe Değer 
 
Tepe değer, sıfır noktasından tepe noktasına olan uzaklık, yani titreşim sinyalinin bir noktada eriştiği 
maksimum değerdir [6]. Bu değer X0 değeridir. Titreşimin hızının veya ivmesinin genlik değerini ifade 
için kullanılır [5]. 
 
Tepeler Arası Değer 
 
Sinyalin maksimum tepe noktasından, minimum tepe noktasına kadar aldığı değer olarak tanımlanır. 
2X0 değeridir. Genellikle titreşimin deplasmanını ifade eder [5].  
 
RMS ( Root Mean Square) 
 
Bir sinyalin t1 ve t2 zaman aralıklarında aldığı değerlerin karelerinin ortalamasının kareköküdür.  
 
Ortalama  
 
Bir sinyalin t1-t2 zaman aralığında aldığı değerin aritmetik ortalamasıdır.   
 
Daha öncede bahsedildiği gibi titreşim genlik değerlerinin birimleri yer değiştirme, hız, ivme 
birimlerinden birisi olabilir. 
 
Genlik değerlerini kendi içlerinde birbirine dönüştürülebilir [5].  
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Ortalama = 0.637 x Tepe   (3.5) 
 
Ortalama = 0.9 x RMS (3.6) 
 
Tepeden Tepeye = 2 x Tepe (3.7) 
 
Tepe = 1.414 x RMS (3.8) 
 
Tepe = 1.57 x Ortalama   (3.9) 
 
RMS = 0.707 x Tepe (3.10) 
 
RMS = 1.11 x Ortalama (3.11) 

 
Tüm bu temel ifadeler kestirimci bakımın titreşim analizi ayağının temelini oluşturarak, analizin 
anlaşılmasını ve sağlıklı yorum yapılabilmesini sağlar. Ölçüm yaparken elektrik motorları, fanlar, 
pompalar, kompresörler gibi içlerinde belirli bir devirde dönen rotor bulunduran sistemlerin kendi 
gövdeleri üzerinden ve yataklara en yakın bölgelerden sensörler yardımıyla veriler toplanır [13].  
 
2.3.2. Titreşim Analizi ile Yakalanabilecek Arızalar 
 
Daha önce de bahsedildiği gibi, titreşim ölçümleri yapılarak ve bunların spektrum grafikleri incelenerek 
ölçüm yapılan makinede var olan sorunlar hakkında kararlar alınır. Bu arızalar şu şekilde sıralanabilir; 
balanssızlık, eksenel ayarsızlık, mekanik gevşeklik, rulman arızaları, dişli arızaları, yatak aşınma 
arızaları, yağlama problemleri, şase zayıflıkları, akış problemleri, kavitasyon, kayış-kasnak problemleri 
ve kaplin hasarları gibi pek çok arıza önceden yakalanıp müdahale edilebilir [3,6,14,15,16]. 
 
Titreşim ölçümlerinin yataklar üzerinden hangi yönlerden alındığının önemi büyüktür. Çünkü bazı 
arızalar, bazı yönlerden alınan ölçümlerden daha kolay yakalanabilir. 
 
Makinenin gövdesi üzerinden ve yataklara en yakın olan yerden titreşim ölçümleri radyal ve eksenel 
yönlerden alınmalıdır. Titreşim ölçümü yaptığımız sensörü ölçüm yaptığımız yatağa, dönen mile dik 
olacak şekilde dikey ve yatay tutarak ölçümler alınır. Ayrıca eğer makinede bir kaplin bağlantısı, kayış 
kasnak bağlantısı gibi durumlar mevcutsa, o yataktan bir de dönen mile paralel olacak şekilde ölçüm 
alınmalıdır. Bu ölçümlerde yatay yönde mile dik eksende yapmış olduğumuz ölçümde balanssızlık 
problemini yakalamamız kolaylaşır. Balanssızlık temel bir problemdir ve makinelerde görülen yaygın 
bir titreşimdir [15].  
 
Dikey yönde alınan ölçümlerde ise makinede var olan mekanik gevşeklik problemini daha kolay 
yakalayabiliriz. Eksenel yönden alınacak ölçümde ise eksenel ayarsızlık problemlerini daha rahat bir 
şekilde yakalayabiliriz. 
 
2.3.3. Titreşim Standartları 
 
Titreşim ölçümlerinde elde edilen değerlerin kabul edilebilir olup olmadıkları uluslar arası bir standart 
ile kabul görür. Çalışmamızda da kullanılacak olan standart ISO 2372 nolu standarttır. 10 ile 1000 Hz 
arasındaki frekanslardaki hız değerleri için titreşim sınırları belirler. Ölçümlerde göz önünde 
bulundurulacak olan standartlar Tablo 2.1’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 2.1’deki sınıf kavramları şu şekilde belirlenmiştir. 
 

• Sınıf I, 15 Kw’ a kadar olan motorlarla tahrik edilen makineleri 
• Sınıf II, 15 Kw ile 75 Kw arası gücü olan motorlar tarafından tahrik edilen makineleri 
• Sınıf III, 75 Kw’dan yukarı ve rijit bir temel üzerine monte edilmiş büyük makineleri 
• Sınıf IV, 75 Kw’dan yukarı ve yumuşak bir temel üzerine monte edilmiş büyük makineleri ifade 

eder. 
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Tablo 2.1. ISO 2372  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu Tabloda A iyi, B kabul edilebilir, C takip altında tutulmalı, D kabul edilemez, anlamındadır.. 
 
 
 
 
3. MATERYAL VE METOD 
 
3.1. Uygulamada Kullanılacak Pompalar 
 
Pompalar günlük yaşamda ve sanayide oldukça fazla kullanılmaktadır. Pompalar ihtiyaca ve 
kullanılacak yerlere göre çok çeşitli olarak üretilirler. Suyun iletiminde, soğutma ve ısıtmada, 
endüstride ise çok çeşitli sektörlerde pompalardan yararlanılır. Endüstride pompalar iki amaç için 
kullanılır. Bunlar devir daim ettirmek ve nakil etmektir.   
 
Tesisatlarda ise pompalar çok önemli elemanlardır. Tesisatın amacına uygun olarak çalışabilmesi, 
pompaların doğru seçimi ve verimli çalıştırılması ile doğru orantılıdır. Bu yüzden pompaların bakım 
faaliyetleri oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca günümüzde giderek önem kazanan enerji 
verimliliği konusu da pompaların önemini daha da arttırmıştır.  
 
Günümüzde daha yaygın olarak kullanılan pompa tipi, santrifüj pompalardır. Bu bildiride de santrifüj 
kızgın yağ pompaları inceleneceğinden bu tip pompalar hakkında kısa bilgi vermekte fayda vardır. 
 
3.1.1. Santrifüj Pompalar 
 
Santrifüj pompalar içinde, sıvının daha düşük bir seviyeden yüksek seviyeye kaldırılmasına olanak 
veren bir dinamik basınç geliştiren pompalar roto dinamik tip pompalar olarak sınıflandırılırlar [17]. 
 
Santrifüj pompalar, dönen bir çark ve pompa gövdesi olarak iki ana bölümden oluşur. Gövdede emme 
ve basma tarafları bulunur. Bu tip pompalarda sıvıya verilen enerji, üzerinde çarklar bulunan ve bir 
eksen etrafında dönen bir çark tarafından sağlanır. Çarkın sıvıya devrettiği kinetik enerji, sıvı çarktan 
ayrıldıktan sonra yayıcı ve salyangoz içerisinde basınç enerjiye dönüştürülür.  Santrifüj pompalar sıvıyı 
bir seviyeden diğer seviyeye sürekli bir şekilde basar. Bir mile bağlı olan çarkın devir sayısına göre 
sıvının basıncı sınırlı bir şekilde arttırılır. 
 
Santrifüj pompanın çarkı sıvıyı belirli bir yüksekliğe kadar basar. Sıvıyı daha yüksek seviyelere 
basmak istendiği takdirde çarklar aynı gövde içerisinde seri olarak bağlanır. Bir pompanın bastığı sıvı 
yeterli değilse pompalar paralel bağlanır [17, 18]. 

TİTREŞİMİN DERECESİ  RMS 

Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV mm/s 

A A A A 

0,28 
0,45 
0,71 

B 1,12 

B 1,8 
C B 2,8 

D 

C B 4,5 

D 

C 7,1 

C 11,2 

D 
18 

D 28 
45 
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Santrifüj pompalar pek çok işletmede kullanılmaktadır. Kullanım yerine göre tek, ikili ve daha çoklu 
pompalar seçilebilir. Bu çalışmanın uygulama kısmının yapıldığı tesiste inceleyeceğimiz santrifüj 
pompalar kızgın yağ transferinde kullanılmaktadır [19]. Santrifüj pompanın kesit görünüşü Şekil 3.1’de 
verilmiştir. 

 
 
Şekil 3.1. Santrifüj Pompanın Kesit Görünüşü (1 Salyangoz, 2 pompa gövdesi, 3 yumuşak salmastra, 

4 çark, 5 mil, 6 rulman, 7 mekanik salmastra) 
 
 
3.2. Uygulama Çalışması 
 
Uygulama çalışması Balıkesir bölgesinde yonga levha fabrikasında yapılmıştır. Fabrikanın kazan 
bölümünde bulunan 3 adet kızgın yağ pompası üzerinden belirli periyodlarla ölçümler alınmıştır.  
Fabrika genelinde bulunan 37 adet kızgın yağ pompası arasından ABC analizi yapılarak kazan 
bölgesindeki bu pompalar kritik makine olarak seçilmiştir. 
 
Makineden alınan titreşim ölçümlerinin spektrum analizleri yapılmış ve bunun sonucunda ölçüm 
periyodu arasında çeşitli değişimler elde edilmiştir. Elde edilen bu değişimler, mevcut tesisat durumu 
da göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve kızgın yağ pompalarında ortaya çıkan arıza durumları, 
sıraları ve değerlerin değişimleri incelenmiştir [19]. 
 
Uygulama çalışması için yapılan ölçümlerde ufak boyutlu, rahatlıkla el ile taşıma yapılabilen tasarım 
olarak son derece ergonomik bir cihaz kullanılmıştır. Cihaz, sahip olduğu modüler yapı sayesinde pek 
çok ölçümü yapabilmektedir.  Satın alınma esnasında mevcut ihtiyaçlara göre seçenekler belirlenip, 
buna göre alım yapıldığı için avantajlı bir duruma sahiptir. Sonradan ortaya çıkacak ihtiyaçlar 
olduğunda da sıkıntı yaşanmadan veya bir başka cihaza ihtiyaç duyulmadan, talep 
karşılanabilmektedir. 
 
 
3.3. ABC (Pareto) Analizi  
 
Uygulama çalışması için ekipmanların seçimi yapılırken ABC analizi (Pareto Analizi) yöntemi 
kullanılmıştır. 
 
ABC analizi değişik sayıdaki önemli nedenleri, daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için 
kullanılan bir yöntemdir. İlk kez 19. yüzyılda yaşayan bir İtalyan ekonomist olan Pareto tarafından 
uygulanmıştır. Pareto prensibi, problemlerin büyük bir kısmının genellikle birbiri ile bağlantılı az 
sayıdaki ancak baskın nedenlerden kaynaklandığını ifade eder. 
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ABC analizinde veya Pareto analizinde olaylar sıklık, zaman ve önem sırasına göre sıralanır. Bu 
şekilde oluşturulan tablonun en belirgin özelliği, sıralamayı göstermesidir. Olayların sıklık sırasına göre 
sıralanması, hangi sorunun daha önce ele alınması gerektiği konusunda yardımcı olur. Daha az 
öneme sahip bir işe zamanın çoğunu harcamak yanlış bir davranış olacaktır. Sorunların önem ve 
öncelik sırasına göre çözülmesi daha gerçekçi bir durumdur. ABC analizi ile bu durumu elde edebiliriz. 
 
ABC analizinin faydalarından bahsedilecek olunursa; 
 

• Sorun üzerinde en önemli etkiye sahip olan faktörü belirlemek. 
• Problemleri listelemek veya sebepleri tablolamak ve her biri için oluşan hata sayısını 

saptamak. 

• Önem sırasına göre tablo oluşturmak. 
• Listedeki toplam hata sayısını belirlemek. 
• Her bir problemin gösterdiği % oranlarını hesaplamak. 
• Herhangi bir takım çalışmasında ortak bir karar almak ya da bir yolda birleşmek  
 

olarak sayılabilir. 
 
 
3.4. Uygulama Yapılacak Kritik Ekipman Seçimi 
 
Uygulamada titreşim ölçümü yapılacak olan bölge ve ekipman seçiminde izlenen yol şu şekilde 
gerçekleşmiştir. 
 
Tesiste bulunan 37 kızgın yağ pompası bölgeleri ile birlikte listelenip, bölgelerin üretim başta olmak 
üzere, iş güvenliği ve tehlike boyutları da dikkate alınarak bir sınıflandırma yapılmıştır. Ayrıca ekipman 
bazında değişim sıklığına göre de ayrı bir sınıflama yapılmıştır.   
 
 
Tablo 3.1. Kızgın Yağ Pompalarının Bölümlere Göre ABC Analizi 

 

Ekipman Adı Bölüm  

Bölümlerin 
Üretim 
Yönünden 
Kritikliği 

Ekipman 
Bazında 
Pompa 
Değişim 
Sıklığına Göre 

Yonga Levha Kızgın Yağ Pompası 1 Yonga Levha A C 
Yonga Levha Kızgın Yağ Pompası 2 Yonga Levha A C 
Yonga Levha Kızgın Yağ Pompası 3 Yonga Levha A C 
Yonga Levha Kızgın Yağ Pompası 4 Yonga Levha A C 
Yonga Levha Kızgın Yağ Pompası 5 Yonga Levha A C 
Yonga Levha Kızgın Yağ Pompası 6 Yonga Levha A C 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 1 Emprenye B2 C 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 2 Emprenye B2 C 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 3 Emprenye B2 B 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 4 Emprenye B2 B 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 5 Emprenye B2 B 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 6 Emprenye B2 C 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 7 Emprenye B2 C 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 8 Emprenye B2 C 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 9 Emprenye B2 C 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 10 Emprenye B2 B 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 11 Emprenye B2 C 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 12 Emprenye B2 C 
Emprenye Kızgın Yağ Pompası 13 Emprenye B2 C 
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Melamin Pres 1 Kızgın Yağ Pompası Üst Blok 1 Melamin Pres 1 B B 
Melamin Pres 1 Kızgın Yağ Pompası Üst Blok 2 Melamin Pres 1 B B 
Melamin Pres 1 Kızgın Yağ Pompası Alt Blok 1 Melamin Pres 1 B B 
Melamin Pres 1 Kızgın Yağ Pompası Alt Blok 2 Melamin Pres 1 B B 
Melamin Pres 2 Kızgın Yağ Pompası Üst Blok 1 Melamin Pres 2 B B 
Melamin Pres 2 Kızgın Yağ Pompası Üst Blok 2 Melamin Pres 2 B B 
Melamin Pres 2 Kızgın Yağ Pompası Alt Blok 1 Melamin Pres 2 B B 
Melamin Pres 2 Kızgın Yağ Pompası Alt Blok 2 Melamin Pres 2 B B 
Melamin Pres 3 Kızgın Yağ Pompası Üst Blok 1 Melamin Pres 3 B B 
Melamin Pres 3 Kızgın Yağ Pompası Üst Blok 2 Melamin Pres 3 B B 
Melamin Pres 3 Kızgın Yağ Pompası Alt Blok 1 Melamin Pres 3 B B 
Melamin Pres 3 Kızgın Yağ Pompası Alt Blok 2 Melamin Pres 3 B B 
Kazan Kızgın Yağ Pompası 1 Kazan Dairesi A A 
Kazan Kızgın Yağ Pompası 2 Kazan Dairesi A A 
Kazan Kızgın Yağ Pompası 3 Kazan Dairesi A C 
Kazan Kızgın Yağ Pompası 4 Kazan Dairesi A C 
Destek Pompası 1 Melamin Presler A C 
Destek Pompası 2 Melamin Presler A C 
 
Tablo 3.1’de analiz sonuçları görülmektedir. Harflerin ne ifade ettikleri ise Tablo 3.2’de belirtilmiştir. 
 
Tablo 3.2. Kritiklik Seviyeleri 

 

Bölümlerin Üretim Yönünden Kritikliği 
Ekipman Bazında Pompa Değişim 
Sıklığına Göre 

A: Çok Kritik (Duruş Kabul Edilemez) C: 1 Yıldan Fazla 
B: Kritik ( Belli Dönemlerde Duruş Kabul Edilebilir) B: 6 Ay - 1 Yıl Arası 
B2: Kritik A: 0 Ay - 6 Ay Arası 
 
Tablolardaki bu değerler neticesinde Kazan Dairesinde bulunan kızgın yağ pompaları üretim 
açısından A değerini almıştır, zira bu bölgede meydana gelecek bir arıza tüm tesisi durdurmaktadır. 
Ayrıca bu bölgede meydana gelecek arızi bir duruş veya önceden fark edilmemiş bir arıza, hatlarda 
kızgın yağ bulunduğundan güvenlik anlamında da bir risk oluşturmaktadır. Ek olarak ekipman bazında 
pompa değişim sıklığına göre bakılacak olursa A değeri ile sıklıkla değişim yapıldığı görülmüştür. 
 
Tüm bu kritiklik düzeylerinden dolayı kazan bölgesindeki üç adet kızgın yağ pompasından belirli 
aralıklarla titreşim ölçümü alınarak titreşim analizleri yapılmasına karar verilmiştir. 
 
Çalışma için belirli aralıklarla titreşim ölçümü alınacak olan kızgın yağ pompasının özellikleri Tablo 3.3’ 
de verilmiştir. 
 
Tablo 3.3. Titreşim Ölçümü Yapılacak Pompa Bilgileri 

 
Pompa Tipi NTT100-250  
Motor Gücü 75 Kw 
Motor Ön Rulman 6315 2Z C3 
Motor Arka Rulman 6315 2Z C3 
Motor Devri 2975 d/d 
Pompa Ön Rulman 6308 2Z/C4WT 
Pompa Arka Rulman 6308 2Z/C4WT 
Pompa Devri 2975 d/d 
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Pompa ve elektrik motorunun rulman ve devir bilgileri bir yazılım yardımı ile sisteme girilerek ölçüm 
rotası oluşturulmuştur. Elektrik motoru üzerinden, arka taraf rulman yatağının olduğu kısımdan yatay 
ve dikey ayrıca şok ölçümü, motor ön tarafından yatay, dikey ve eksenel yönde ölçüm ayrıca şok 
ölçümü olacak şekilde toplam beş noktadan titreşim, iki noktadan şok ölçümü yapılmıştır. Pompa 
üzerinden ise, pompa kaplin tarafından yatay ve dikey, ayrıca şok ölçümü, pompa çark tarafından 
yatay ve dikey ayrıca şok ölçümü olacak şekilde toplam 4 noktadan titreşim ölçümü ve 2 noktadan şok 
ölçümü yapılmıştır. Ölçümler sonucunda elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede çeşitli 
sonuçlarla karşılaşılmıştır. 
 
 
 
 
4. BULGULAR 
 
4.1 Kızgın Yağ Pompalarında Titreşim Ölçümleri 
 
Titreşim ölçümleri yapılırken üç yönden titreşimler alınmıştır. Bu yönler yatay, dikey ve eksenel 
yönlerdir. Üç farklı yönden alınmasının sebebi, farklı yönlerdeki titreşim ölçümlerinde farklı 
problemlerin daha net ortaya çıkmasıdır. 
 

 
 

Şekil 4.1. Ölçüm Yönleri 
 
Motor dış tarafından yatay, dikey titreşim ve şok ölçümü olacak şekilde üç noktadan, motor iç 
tarafından yatay, dikey, eksenel ve şok olmak üzere dört noktadan, pompa iç tarafından yatay, dikey 
ve şok olmak üzere üç noktadan ve yine motor dış tarafından yatay, dikey ve şok olmak üzere üç 
noktadan toplamda onüç noktadan bir ekipman için ayrı ölçümler alınmıştır.  
 
4.2. Kızgın Yağ Pompası 1 Titreşim Analizi ve Elde Edilen Sonuçları 
 
Kızgın yağ pompası 1 ekipmanı için şu sonuçlara ulaşılmıştır. 
 

 
 

Şekil 4.2. Pompa 1 Ekipmanı Motor Dış Yatay Ölçüm 
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Şekil 4.3. Pompa 1 Motor Dış Yatay Ölçüm  
 

 
 

Şekil 4.4. Pompa 1 Motor Dış Yatay Ölçüm ( Müdahaleden Sonraki Ölçüm) 
 

Kızgın yağ pompası 1 ekipmanında titreşim ölçümleri toplanmaya başladığı tarihte mevcut bir eksenel 
ayarsızlık sorunu vardı. Şekil 4.2 ve Şekil 4.3’de motor dış tarafından ve yatay yöndeki ölçümlerin 
spektrum grafikleri incelendiğinde dönme devri frekansında yani 50 Hz seviyesinde 1X ve bu frekansın 
iki katında yani 100 Hz’de 2X piki oluşmuştur.  Bu pikler arasında 1X’ te oluşan pik temel pik olup tüm 
makinalarda balanssızlık çalışma değeri tam olarak sıfırlanamayacağı için mevcut olur. Ancak paralel 
bir eksenel ayarsızlık mevcut olduğu taktirde 2X’ te oluşan pik, 1X’ te oluşan pikten baskın hale gelir 
ve yatay ve dikey ölçümde oluşur. Şekil 4.2 ve Şekil 4.3’de titreşimin değeri 5.5 mm/sn, 4.26 mm/sn 
seviyelerinde eksenel ayarsızlığa bağlı olarak yüksek seyrediyor.  

 
 

2
 



    _______________________  247 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR
 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
 

 
 

Şekil 4.5. Pompa 1 Motor İç Yatay Ölçüm ( Eksenel Ayarsızlık) 
 
 

 
 

Şekil 4.6. Pompa 1 Motor İç Yatay Ölçüm ( Müdahaleden Sonra) 
 

 
Aynı şekilde Şekil 4.5’de 2X piki, 1X pikine göre baskındır. Titreşimin değeri ise 3.4 mm/sn 
seviyelerindedir. Burada da eksenel bir ayarsızlık olduğu gözükmektedir. Hatta 2X piki, 1X pikinden 
baskın olduğu için makinenin paralel yönde bir kaplin ayarı istediği görülmüştür. Kaplin ayarından 
(Müdahaleden) sonra titreşim seviyelerinde düşüş yaşanmıştır. Titreşim seviyesi 0.76 mm/sn 
seviyelerine düşmüştür.  
 
Pompa müdahale edilmeden ki titreşimiyle çalışmaya devam etseydi, muhtemel bir rulman arızası 
ortaya çıkacaktı. Bunun sonucunda pompa durdurulacak ve bakım için yedeğiyle değiştirilecekti. Bu 
da duruşa sebep olacaktı. Ayrıca rulman arızasının fark edilememesi durumunda, rulman kilitleyebilir 
ve daha başka hasarlara sebep olabilirdi. Buradaki eksenel ayarsızlık problemi titreşim ölçümleri 
sayesinde fark edilmiş ve hemen müdahale edilerek, söz konusu pompanın ömrü uzatılmıştır.  
 
Kızgın yağ pompası 2 için yapılan titreşim analizi ve elde edilen sonuçlar kızgın yağ pompası 1 ile 
benzerlik göstermekte olup sonuçlar kaynak 19’da detaylı olarak görülebilir. 
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4.3 Kızgın Yağ Pompası 3 Titreşim Analizi ve Elde Edilen Sonuçlar 
 
Kızgın yağ pompası 3 için yapılan ölçümler sonucunda şu veriler elde edilmiştir. Mevcut durumda 
eksenel yönde bir ayarsızlık mevcut iken bir süre sonra pompadaki rulmanların bozulduğu ve bu 
yönde spektrum grafiklerinde değişikler elde edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4.7. Pompa 3 Motor Dış Yatay Ölçüm 
 

 
 

Şekil 4.8. Pompa 3 Motor Dış Yatay Ölçüm 04.11.2010 
 

 
 

Şekil 4.9. Pompa 3 Motor İç Ölçüm 04.11.2010 
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Şekil 4.7, Şekil 4.8 ve Şekil 4.9’da görüldüğü gibi, motor arka (dış) ve ön (iç) tarafından alınan titreşim 
ölçümlerinde artış görülmektedir.  Spektrum grafiğimizdeki bu durum bize tıpkı 1. pompada olduğu gibi 
eksenel ayarsızlığın artışta olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte pompanın titreşim değerlerine 
ve spektrum grafiklerine bakacak olursak, sadece eksenel ayarsızlık yapmanın işe yaramayacağını 
anlarız. Çünkü pompa rulmanları da hasarlı noktaya gelerek bize pompanın değişmesi gerektiğinin 
uyarısını veriyor. 

 
 

Şekil 4.10. Pompa 3 Pompa Dış Yatak Titreşim Seyri 
 

 
 

Şekil 4.11. Pompa 3 Pompa İç Yatay İvme Değeri Değişimi 
 

 
 

Şekil 4.12. Pompa 3 İç Yatak Rulman Titreşim Spektrumu ( Arızalı Durum ) 
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Şekil 4.10’da pompadaki çark tarafı (dış) rulman yatağından alınan ölçümlerde, hız değerinin seyri 
gözükmektedir. Ayrıca yine Şekil 4.11’de pompanın kaplin tarafı (iç) rulman yatağından alınan 
ölçümlerde ivme seyirlerini görmekteyiz. İvmelerin hızlı bir artış göstermesi ve bununla birlikte Şekil 
4.12’deki spektrum grafiğinde 800 Hz bölgesindeki geniş bant olarak toplanmış pik grubu, rulmanın 
hasarlandığını pompanın değişiminin olması gerektiğini gösteriyor. Bu noktada tepe değeri de 55 m/s2 
seviyelerine yükselmiş durumdadır. Bu noktadan sonra pompanın değişmesi gerekmektedir. Eğer 
değişim gerçekleşmezse, rulman arıza çıkarabilir ve arızi duruşa sebep olabilir. Daha da önemlisi 
ekipmanın işletme için kritik bir yerde olduğu için olası bir pompa kilitlemesinde yangın riski de 
artmaktadır. Dolayısıyla planlamalar yapılarak değişim yapılmalıdır. 
 

 
 

Şekil 4.13. Pompa 3 İç Yatak Rulman Titreşim Spektrumu (Pompa Değişiminden Sonra)  
 
Şekil 4.13’da görüldüğü gibi, pompa değişiminde sonra titreşim değerleri düşmüştür. Ayrıca 800 Hz 
geniş bant aralığındaki arıza pikleri ortadan kaybolmuştur. İvme değeri 9 m/s2’den 2 m/s2 seviyelerine 
düşmüştür. Pompa ekipmanı duruşa sebep olmadan değiştirilmiştir. Şekil 4.14 ve Şekil 4.15’ de 
pompa değişiminden önce ve sonra dış yatak rulman titreşim ölçümüne ait spektrum grafiğindeki 
değişim görülür. 
 

 
 

Şekil 4.14. Pompa 3 Dış Yatak Rulman Titreşim Ölçümü Spektrumu (Arızalı Ölçüm) 
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Şekil 4.15. Pompa 3 Dış Yatak Rulman Titreşim Spektrum (Pompa Değişiminden Sonra) 
 
Geniş bant hasar pikleri pompa değişiminden sonraki alınan ölçümlerde ortadan kalkmıştır. Sağlıklı 
olarak çalışan bir pompa sisteme, arızi bir duruş olmadan planlanarak monte edilmiştir. 
 
Özellikle 3 numaralı pompada ilk ölçümden itibaren eksenel ayarsızlığa bağlı olarak normalin üzerinde 
bir titreşim mevcuttur. Bu titreşim devam ettiği takdirde yapılan ölçümler göstermiştir ki, eksenel 
ayarsızlık rulman hasarına sebep olabilmektedir. Kaplin ayarına bağlı titreşim giderilmediği taktirde, 
rulman hasarı oluşması muhtemel olmaktadır. Bir numaralı pompada bir eksenel ayarsızlık mevcutken 
yapılan müdahale sonucunda titreşim seviyesi normale dönmüş ve rulman şok değerleri artış 
göstermeden seyretmiştir. Tabi ki farklı faktörlerde pompa, motor ve rulmanlar üzerinde farklı etkiler 
yaratabilir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Kestirimci bakım yöntemleri günümüzde bir işletme için hayati önem taşımaktadır. Bu yöntemler 
içinde, titreşim ölçümü ve analizi yöntemi, çalışan ekipmanların durumları hakkında yorum yaparak, 
makinenin ne zaman arızalanacağını veya uygun değişimin ne zamana planlanması gerektiğini tahmin 
etmemizi sağlar. Oluşabilecek olan arızaların önceden belirlenip planlanması, arızi bir duruşun önüne 
geçecek ve üretimin beklenmedik kesintilere uğramasını engelleyecektir. 
 
Bu çalışmada ABC analizine göre seçtiğimiz, işletme için kritik olan kızgın yağ pompa ekipmanlarının 
periyodik olarak titreşim ölçümlerini alıp bunların titreşim analizleri incelenmiştir. Ölçüm alınan 
periyotta meydana gelen durumlar göz önüne alınarak, bazı arızaların birbirini tetikleyebildiği yönünde 
verilere ulaşılmıştır. Bu arızaların oluşmadan kontrol altında tutulup, yerinde müdahale etmenin önemli 
olduğu görülmüştür. 
 
Ayrıca titreşim analizinin, işletme için kritik olan bir bölgenin kontrol altında tutulup, arızalar meydana 
gelmeden önce müdahalenin planlanıp uygulanmasını mümkün kıldığı bir kez daha bu çalışmayla 
görülmüştür. 
 
Günümüzde artık ekipman, arızalanmadan titreşim analizi ile en uygun an planlanıp müdahale 
edilebilmektedir. Bunun için titreşim analizini doğru yapıp makineyi okumak gerekir. Titreşim analizi ile 
ilgili gerekli eğitimleri almış, analizleri okuyabilen ve yorum yapabilen personel, işletmelerin kritik 
ekipmanlarının arızi duruş yaratmadan önce müdahale edilmesini sağlar ve gereksiz duruşların önüne 
geçerek gereksiz üretim ve bakım maliyetlerini önler. 
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MERKEZİ ISITMA YAPILAN BİR BİNADAKİ SU DOLAŞIM 
POMPASININ SİSTEM EĞRİLERİ YARDIMIYLA OPTİMUM 
SEÇİMİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ 

 
 

Hüseyin BULGURCU  
Nadir İLTEN 
Okan KON 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bilindiği gibi TS 2164 Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Standardındaki pompa seçimleri 
1940’lı yıllarda Almanya’da oluşturulan standarda dayanmaktadır. Bu hesaplamalar deneye dayalı 
(ampirik) bağıntılar ile yapıldığından yalnızca bir çalışma noktasını (bir debi ve bir basınç değeri ) ifade 
etmektedir. Hâlbuki günümüz ısıtma sistemlerinde kullanılan debi ayar vanaları, termostatik vanalar ve 
farklı akışkan sıcaklıklarında çalışma durumları nedeniyle sistemdeki basınç değişimleri oldukça 
dinamik hale gelmiştir. Dolayısıyla ısıtma sistemlerindeki akış problemlerinin daha yeni ve bilimsel 
yöntemlerle çözülmesi gerekmektedir. Yine seçilen pompaların enerji verimliliği yönünden sabit devirli 
yerine değişken devirli olmasında yarar bulunmaktadır. 
 
Bu çalışma, ısıtma tesisatı TS 2164’e göre yapılan bir binadaki dolaşım pompasının sistem eğrisi 
yardımıyla bulunan çalışma noktasına göre uygun verimde olup olmadığını araştırmak amacıyla 
yapılmıştır. Yine bu çalışmada farklı basınç kaybı hesaplama yöntemleri karşılaştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: TS 2164, Sistem Basınç Eğrileri, Pompa Seçimi, Enerji Verimliliği 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
As it known, circulation pump estimation methods at the TS 2164 Heating System Design Guidelines 
are based on the standards set in Germany in the 1940s. These calculations are based on 
experimental (empirical) equations is done with only one operating point (a flow and a pressure value) 
refers to. Yet today's heating systems have become very dynamic due to the changes in the system 
pressure by means of the flow adjustment valves, thermostatic valves and different fluid temperatures. 
Therefore, flow problems have to be solved by scientific methods at the new heating systems. 
Similarly, the use of variable speed pumps instead of fixed speed pumps is useful in terms of energy 
efficiency. 
 

In this study, circulating pump operating point was to investigate whether efficiency at the building 
heating system made in accordance with TS 2164. Again, this study compared different calculation 
methods of the pressure loss. 
 
Key Words: TS 2164, System Pressure Curves, Pump Selection, Energy Efficiency 
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1. GİRİŞ 
 
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli girdilerden biri enerjidir [1]. Bu girdiyi azaltmak için, pompa 
sistemleri, yüksek enerji tasarrufu potansiyel alanlarından biridir. Amerikan Hidrolik Enstitüsünde 
yapılan bir çalışmada, gelişmiş ülkelerde tüketilen enerjinin,%20 pompalar tarafından tüketilmektedir. 
Bu enerjinin %30’u sistemin iyi tasarımı ve uygun pompa seçilmesi ile tasarruf edilebilir. Bir pompa 
sisteminin maksimum verimde çalışması, yalnız iyi bir pompa tasarımına dayanmaz. Aynı zamanda 
tüm sistemin iyi tasarımına ve çalışma şartlarına dayanır [2]. 
 
Kalorifer tesisatında hem iyi ısınma ve hem de elektrik enerjisi tüketimi yönünden pompaların ayarları 
önemlidir. Uygulamada, mühendisler tarafından pompaları, ısıtma emniyeti düşüncesiyle gereğinden 
çok daha büyük kapasiteli seçilir. 
 
Pompa verimi genel olarak; pompanın suya verdiği hidrolik gücün pompanın miline verilen mekanik 
güce oranıdır [3]. Teorik olarak santrifüj pompaların verimleri aşağıdaki gibi sınıflandırılır: 
 

 Küçük güçte pompalarda  ηp= 0.40 - 0.60 

 Orta güçte pompalarda   ηp=0.60 - 0.75 

 Büyük güçte pompalarda  ηp=0.75 - 0.85 arasında değişir [4].  
 
Motor-pompa setinin verimi son derece önemlidir. Yüksek verim değerleri ve pompalanan akışkanın 
hacmi başına olabildiğince en düşük enerji tüketimi amacı için, motorun ve pompanın seçimi önemlidir 
[5]. 
 
Pompalarda enerji tüketimi azaltmak için; pompa debisi ve basınç farkları olabildiğince düşük 
olmalıdır, pompaların verim oranları olabildiğince yüksek olmalıdır. Enerji tüketimini azalmak için aynı 
zamanda tasarımda olabildiğince düşük basınç farklılıkları muhafaza etmek önemlidir [6]. Pompalar, 
genellikle giriş-çıkış basıncı ve akış oranı temelinde kontrol edilir [7].  
 
Pompa verimi iyi olsa bile enerji israfına yol açan bazı uygulamalar vardır. Tek pompa ile verimli olarak 
çalışan bir pompaya debiyi arttırmak amacı ile paralel ikinci bir pompa bağlandığında; tesisattaki boru 
kayıplarının aşırı derecede artması sonucu ikinci pompanın faydası minimum düzeyde olacaktır [8]. 
 
Pompalar tesisat sisteminin kalbidir. Seçimleri bütün maliyet bileşenlerini doğrudan etkilerler [9]. 
Verimli pompa sistemleri tasarlanması, ömür boyu maliyetin, uzun zaman dilimi içerisinde düşmesini 
sağlayacak yapıyı oluşturur [10]. Ömür Boyu Maliyet (ÖBM) kavramı artan enerji tüketiminin analiz 
edilmesi ve sistemlerin enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla geliştirilmiş bir kavramdır. ÖBM 
kavramı içeriğindeki bileşenler yardımı ile enerji verimliliği ve tasarrufu yönünde önemli iyileştirmeler 
sağlanmaktadır. ÖBM kavramı geleceğe dönük bir değerlendirmeye olanak vermektedir [9]. 
 
Şimdi bir pompa üreticisi, sirkülasyon pompalarının enerji etkinliğini göstermek için bir enerji 
sınıflandırması geliştirdi. Ölçümü yapılan pompanın yıl başına harcadığı KW saat, ölçekte A'dan G 'ye 
kadar bir değerle belirlenir. A, düşük enerji tüketimini ve G, yüksek tüketimini gösterir. Beklentimiz, 
sektörde zaman içerisinde düşük verimli pompaların yerini daha az enerji harcayan pompalara 
bırakmasıdır [11]. 
 
Ülkemizde ısıtma sistemleri projelendirilirken şu nedenlerden dolayı sistem seçimi %20 ila %30 
civarında ihtiyacın üzerinde seçilmektedir: 
 

 90°C/70°C su rejimine göre Tort=80°C için yapılan seçimler uygulamada bu değerlere 
çıkılmadığı ve maksimum sıcaklık dereceleri 60°C /40°C aralığında kalmaktadır. 

 Sıcaklık farkları projelerde T=20°C alınmakta, uygulamada büyük pompa seçiminden dolayı 

T=10°C civarında kalmaktadır. 

 Şehirlerin dış sıcaklıkları 1950’lerden önceki meteorolojik değerlere dayanmaktadır. Gerçi 
Temmuz 2011’de TS 2164’te yapılan değişikliğe göre “Projelendirme dış hava sıcaklığı, her 
bölge için 10 senelik meteorolojik dış sıcaklıklarının aritmetik ortalamasıdır. Bölge için 
düzeltilmiş sıcaklık değerleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ilgili birimlerinden temin 
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edilerek kullanılmalıdır” şeklinde düzeltme yapılmakla birlikte birçok proje bürosunda eski 
alışkanlıklar devam etmektedir [12]. 

 Dış hava sıcaklıklarını sabit almak yerine yük hesaplamaları “derece-gün” değerlerine göre 
yapılmalıdır. Örnek olarak Balıkesir il merkezinde sıcaklığın -6°C/-3°C aralığında tekrarlanma 
sıklığı 68 saat/yıl’dır. En yüksek değer 6°C/9°C aralığında olup 1013 saat/yıl’dır [13].  

 
Isıtma sisteminin büyük seçilmesi sadece ilk yatırım masraflarını arttırmakla kalmaz, kalorifer 
kazanlarının düşük yükte/sıcaklıkta çalıştırılması verimlerini düşürmektedir. Ayrıca sirkülasyon 
pompası, besleme hava/brülör fanlarının işletme masrafları da artmaktadır. Örnek olarak tesisattaki su 
debisinin %20 büyük seçilmesi basınç kayıplarını %44 arttırmaktadır. Çünkü basınç kayıpları hızın 
karesiyle doğru orantılı olarak artmaktadır.  
 
Yine son yıllarda radyatör gruplarına yaygın olarak takılan termostatik radyatör vanaları ısıtma tesisat 
basınç kayıplarını oldukça etkilemektedir. Konstrüksiyona bağlı olmakla birlikte 6°C’den 40°C’ye kadar 
oda sıcaklığını kontrol ederler. Oda ayarlanan sıcaklığa ulaştığında su akışı kestiği için sistemde diğer 
radyatörlere giden su miktarı artar, sistem basınç kayıpları eğrisi her radyatör kapandığında değişir. 
Debi azalırken basınç kayıpları yükselir (Şekil 1).  
 

 
 

Şekil 1. Termostatik Vanalı Bir Sistemde Sistem Çalışma Noktasının Değişimi [14]. 
 
 
 
 
2. SICAK SULU SİSTEMLERDE BORU ÇAPI HESABI 
 
Pompaların hacimsel debisi sistemin toplam ısı yükü tarafından belirlenir. Debinin birimi [Litre/s] olarak 
ele alınırsa, 
 

  (1) 

 
ifadesi ile bulunur. Burada: 
 
Q = Sistemin toplam ısı yükü [kcal/h] 
C = Suyun özgül ısısı [kcal/kg°C] 

= Suyun yoğunluğu [kg/lt] 
∆T = Isıtıcılara su giriş ve çıkış sıcaklıklarının farkı [°C] 
Pompalı ısıtma sistemlerinde toplam basınç için aşağıdaki ifade bulunur: 
Pompanın basıncı; 
 

Hp = ( LR) +  Z     (mmSS)   (2) 
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Olacak şekilde seçilmelidir. Emniyette çalışma için bu basınca % 10 ilave yapılır. Kazan dairesi 
kayıpları dikkate alınmadıysa, hesaplanan basınç 300-800 mmSS kadar artırılır. Bu basınç artırımı, 
kapasitenin büyüklüğü de dikkate alınarak yapılır. 
 

Hp = ( ( LR) +  Z ) 1,1 (mmSS)  (3) 
 

Hp = ( LR) +  Z + (300 800) (mmSS)   (4) 
 
Uygulamada özellikle büyük tesislerde pompa basıncına % 50’ ye varan eklemeler yapılmaktadır [15].  
 
 
 
 
3. BORULARDA BASINÇ KAYIPLARI VE POMPA SEÇİMİ 
 
Borularda akış kayıplarını hesaplamak için en kullanışlı formüllerden biri Darcy-Weisbach denklemidir 
(Darcy eşitliği olarak da bilinir). 
 

g

V

d

L
fH L

2
..

2

  (5) 

 
Pratikte buna rağmen sürtünme faktöründeki artış bilinmez ve akış hızları değiştiğinden dolayı sabit 
kabul edilemez. Sürtünme kaybının bulunması ile ilgili birçok kartlar ve diyagramlar bulunmaktadır. 
Fakat Moody Diyagramı bu alanda çok geniş kullanıma sahiptir. Reynolds sayısı 2000’ın altında ise 
akış katmanlıdır (laminar). 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   (6) 

 
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. 
 
Tedirgin tam gelişmiş pürüzsüz bir boru akımında sürtünme faktörü ile Reynolds sayısı arasındaki 
deneysel olarak bulunan bağıntı Blasius formülü olarak adlandırılır ve aşağıdaki gibidir: 
 

 (7) 

 
Pürüzlü borular için deneysel olarak bulunan sürtünme faktörü, Reynolds sayısı ve bağıl pürüzlülük 
arasındaki bağıntı da aşağıda verilmiştir ve Colebrook bağıntısı olarak adlandırılır. 
 

 

  (8)

 
 
Boru akımları için sürtünme faktörü, Reynolds sayısı ve bağıl pürüzlülük arasındaki ilişki pürüzlü ve 
pürüzsüz borular, katmanlı ve tedirgin akışlar için deneysel veriler kullanılarak elde edilen Moody 
diyagramı ile verilir. 
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Yerel kayıpları boyutlandıran kayıp katsayısı diye adlandırılan boyutsuz bir katsayı (K), tanımlanır. Bu 
katsayı ile dinamik basınç yükünün çarpımı yerel basınç yük kaybını verir.   

g

V
KH L

2
.

2

    (9)

 
 

Pratikte yerel kayıplar kayıp katsayısına denk gelen ek boru uzunluğu olarak da dikkate alınır. Kayıp 
katsayısı ile denk geldiği ek uzunluk arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. 
 

   
(10)

 
 

 

 (11)

 
 

Bir bağlantı elemanın eşdeğer uzunluğu, aynı basma kaybını veren düz boru uzunluğu olarak 
tanımlanır ve sıkça kullanılır [16]. 

 

 

(12)

 
 
Kalorifer tesisatında DIN 2440 normuna uygun dikişli siyah demir borular (kalorifer boruları) kullanılır. 
Konutlarda PPRC borular da yaygın olarak kullanılmaktadır. Villa tipi konutlarda dekoratif görünmesi 
nedeniyle bakır borular da kullanılabilmektedir. Siyah demir borular ve bakır borular için sürtünme 
diyagramları bulunmakla birlikte PPRC boruların hesaplanması için yeterli hesaplama verileri mevcut 
değildir. Özellikle aynı anma çapına göre iç çapları siyah demir borulardan küçük olduğu için basınç 
kayıpları üç kat yüksek olmaktadır [17]. 
 
 
3.1. Sistem Basıncı 
 
“Sistem basıncı” verilen herhangi bir debide sistemin toplam basıncıdır. Sistem basıncı statik basınç 
ve dinamik basınçtan oluşur. 
 
Statik Basınç: Statik basınç, sistem basıncının bir parçası olup akış debisine bağlı değildir. Şunları 
kapsar: 
 

1. Sıvı seviyesinde yükselti olarak ortaya çıkan potansiyel yükseklik 
2. Sıvı basıncında artış olarak ortaya çıkan basınç yüksekliği 

 
Dinamik Basınç: Dinamik basınç, sistem basıncının bir parçası olup akış debisine bağlı olarak 
değişir. Şunları kapsar: 
 

1. Sıvı hızının değişmesini sağlayan hız yüksekliği: Birçok sistemlerde hız yüksekliği ihmal 
edilebilir. 

2. Sistem bağlantı elemanlarında ve borularda türbülans ve sürtünme kayıplarıyla oluşan basınç 
kayıpları. 
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Şekil 1. Tipik Sistem Basınç Eğrisi 
 
Dinamik basıncın akış debisine bağlı olarak artmasının nedeni, sistemdeki toplam basıncın akış 
debisine bağlı olarak artmasıdır. Genellikle tedirgin akışta, dinamik basınç yaklaşık olarak hızın 
karesiyle doğru orantılı olarak (parabolik) artmaktadır. 
 
Sistem basıncı, genellikle y eksenindeki basınca karşılık x ekseninde hacimsel debi ile çizilir. Tipik bir 
sistem basınç eğrisi Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 
Pompa Verimi: Bir pompanın verimi oluşturulan akışkan gücü ile pompa giriş gücünün oranıdır. Bu 
aşağıdaki formülle tanımlanır. 
 




EICos

gHm

P

P

el

h


   (13) 

 
Burada; 
 

  : akışkanın kütlesel debisi [kg/s] 

g  : Yer çekim ivmesi [9,81 m/s
2
] 

H  : Pompa manometrik yüksekliği [m] 
E  : Gerilim [Volt] 
I  : Pompa akımı [Amper] 

Cos : Güç katsayısı 
 
 
3.2. Sistem İçin Pompa Seçimi 
 
Gerekli debi bilindiğinde sistem basıncı belirlenebilir, fakat pompa performansı pompa seçilinceye dek 
bilinmez. Böylece uygulamada en büyük problem, sistem için en iyi pompanın seçimidir. “En iyi” 
kelimesi yalnızca pompa seçiminde en iyi hidrolik verimli pompanın seçilmesini ima etmez. Ayrıca 
pompa en ekonomik verimi sağlamalıdır. 
 
Ekonomik pompalama sorunu oldukça karmaşık bir dizi işlemler gerektirir. Bununla birlikte pompa 
seçiminde genel bir kural olarak çalışma noktasının en yüksek verimi sağlayan debide olması istenir. 

 
Sistem eğrisi, çalışma şartlarının veya kesitin zamanla değişmesiyle değişir. Genellikle boru ve 
bağlantı elemanlarında kireçtaşı oluşur ve iç yüzey daha pürüzlü olmaya başlar, buna bağlı olarak 
sürtünme katsayısı artar. Ayrıca boru ve bağlantı elemanlarında (özellikle pislik tutucularda) zamanla 
çökelti oluşur. Bu durum valf kapanması etkisine benzer, bağlantı elemanlarındaki basınç kayıpları ve 
toplam basınç artar. Böylece iyi bir pompa seçiminde çalışma noktası, en yüksek verim noktasının 
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biraz sağ tarafında yer alır. Bundan dolayı sistem basıncı herhangi bir nedenle arttığında verim 
azalmaksızın çalışma noktası sola kayar. 
 
Üretici katalogları genellikle, çeşitli çark boyutlarında ve hızlarda tatmin edici hizmet veren çeşitli 
pompaların seçimine imkân veren seçim kartları sunarlar. Son seçim yalnızca sistem eğrisi, pompa 
performans eğrisi üzerine çizilerek ve mümkün olan her ihtimal denenmek suretiyle yapılabilir. 
 
Bir pompa sürekli çalışmadığından en yüksek noktası (pik) ile ortalama hizmet noktası arasında bir 
fark olması zorundadır. Şayet sistemin akış debisi düzensiz değişiyorsa pompa bunu en yüksek 
debide karşılayacak şekilde pompa seçimi gerekmektedir. Buna rağmen, birçok durumlarda pompa 
için yalnızca ortalama akış seviyesi gerekmektedir ve benzeri durumlarda pompanın çalışma noktası 
genellikle çok ekonomik olan ortalama debiye tamamen uyar. Şekil 2.’de bir pompanın seçim eğrisi ve 
üç farklı pompa çarkı için çalışma noktaları gösterilmiştir[18].  
 

 
 

Şekil 2. Bir Pompaya Ait Seçim Eğrisi ve Üç Farklı Pompa Çarkı İçin Çalışma Noktaları [18] 
 
 
 
 
4. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmada örnek bir binaya ait ısıtma sistemi incelenmiş olup, pompa-tesisat elemanları enerji 
kayıpları yönünden irdelenmiştir. Sisteme ait karakteristik özellikler aşağıda listelenmiştir: Binanın ısı 
yükü: 25132 Kcal/h olup kolon şeması EK-1’de verilmiştir. 
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4.1. Isıtma Boru Çapı Hesabı: 
 

LR+Z = 323,9 mm SS    (14) 
 

Pompa basıncı Hp=LR+Z  + (300-500) (mm SS)    (15) 
 
Hp= 165,2+158,7+500 = 824 mm SS bulunur.    (16) 
 
Pompa debisi formülünden Vp = 25132/20.000 = 1,25 m

3
/h bulunur.    (17) 

 
Tablo 1. Örnek Proje İçin Boru Çapı Hesabı Cetveli [19]. 

 

 
 
 

Tablo 2. Örnek Proje İçin  Değerleri Hesaplama Çizelgesi [19]. 
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Şekil 3. Basınç Kaybı Yazılımı Pressure Drop Yazılımının Ara Yüzü [20]. 
 
 
4.2. Basınç Kaybı Hesabı 
 
Isıtma sistemindeki boru basınç kayıpları hesabı alternatif olarak akışkanlar mekaniği prensiplerine 
göre yapılmıştır. Bu amaçla Şekil 3’te ara yüzü görülen Pressure Drop yazılımı kullanılmıştır. Su 
sıcaklığı projeye uygun olarak 80°C alınmıştır.  Dikişli siyah demir borular için iç pürüzlülük değeri 
0,045 mm alınmıştır. Hesaplamalarda 80°C’deki suyun yoğunluğu 971,8 kg/m

3
, özgül ısısı 1,0028 

Kcal/kg alınmıştır. 
 

Tablo 3. Basınç Kaybı Hesaplama Tablosu 
 

No Isıl 
kapasite 

[kcal/h] 

Debi 

[m
3
/h] 

İç Çap 

[mm] 

Hız 
[m/s] 

Uzunluk 

L [m] 

Basınç 
kaybı 

[mmSS] 

Dinamik Kayıp 

[mmSS] 

Toplam 
kayıp 

[mmSS] 

1 2678 0,1374 15,75 0,20 8 436 18+75+23+23 575 

2 5150 0,2642 21,25 0,21 6 243 9 252 

3 7828 0,4016 27 0,19 12 320 8+149+20 497 

4 18746 0,9618 35,75 0,27 10 321 2+241+31+26+16+482+26 1145 

5 25132 1,2894 35,75 0,36 11 595 28+241+104+62 1030 

       TOPLAM 3499 

 
Pompa debisi;  
 

 (18) 

 
 
4.3. Pompa Seçimi: 
 
1,29 m

3
/h debi ve 3,5 mSS için pompa seçiminde alternatifler aşağıdaki şekillerde sunulmuştur: 
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Şekil 4. Model A Pompa Seçimi (2200 d/d, 88 W)  Şekil 5. Model B Pompa Seçimi (1300 d/d, 67 W) 
 
 

  
 
Şekil 6. Model C Pompa Seçimi (4700 d/d, 30 W]    Şekil 7. Model D Pompa Seçimi (2200 d/d, 43 W) 
 

   
 
Şekil 8. Model E Pompa Seçimi (4700 d/d, 27 W)    Şekil 9. Model F Pompa Seçimi (2200 d/d, 55 W) 
 
Seçilen pompalar ve karakteristikleri; 
 

 MODEL A: 88 W, 2200 d/d, p:%14,3 

 MODEL B: 67 W, 1300 d/d, p:%18,8 

 MODEL C: 30 W, 4700 d/d, p:%42,2 

 MODEL D: 43 W, 2200 d/d, p:%29,4 

 MODEL E: 27 W, 4700 d/d, p:%46,8 

 MODEL F: 55 W, 2200 d/d, p:%23,0 
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En iyi verimli pompa ile en kötü verimli pompa arasında 120 günlük bir ısıtma sezonu için 214,56 
kWh’lık bir enerji tüketim farkı doğmaktadır. Bunun parasal karşılığı 64,36 TL olup pompa maliyetinin 
yarısı kadardır. Bu pompalara ait toplam verim değerlerinin karşılaştırılması Şekil 10.’da gösterilmiştir.  
 

 

Şekil 10. Pompa Verimlerinin Karşılaştırılması 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada bir referans binanın ısıtma projesi üzerinde yapılan iki farklı basınç kaybı 
hesaplamalarındaki farklar ortaya konmuştur. TS 2164’e dayalı hesaplama yönteminde akışkanlar 
mekaniğine göre debi %4 düşük, basınç ise %76 düşük hesaplanmıştır.  Bu standardın hesaplama 
yöntemi oldukça eskimiş olup çoğunlukla deneysel ifadelere dayanmaktadır. Minimal dış sıcaklık 
kavramı yerine derece-gün sayıları kullanılmalıdır. Yine boru çapı hesaplamalarında akışkanlar 
mekaniği temelli yeni hesaplama yöntemleri ve yazılımları kullanmak daha doğru sonuçlara 
ulaşmamıza olanak verecektir.   
 
Çok fazla çeşitliliğe sahip olan tesisat elemanlarındaki yerel kayıp katsayılarının (K) bilinmesine ihtiyaç 
vardır. Termostatik vanalar, 2, 3 ve 4 yollu debi kontrol vanalarının sıkça kullanıldığı ısıtma/soğutma 
tesisatlarında tek bir pompa-sistem çalışma noktasından söz edilemez. Bu durumda değişken devirli 
pompalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Pompa seçimlerinde en ucuzu veya en yaygın kullanılanı değil en verimli pompayı seçmek 
hedeflenmelidir. Basit bir daire kapasitesine yakın bir projede yıllık 214,56 kWh’lık bir fark ortaya 
çıktığına göre büyük binalarda ve endüstriyel tesislerde 24 saat çalışan pompaların acil olarak mercek 
altına alınması gerekmektedir. 
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GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASI İLE  
DUBLEKS BİR BİNANIN ISITMA HESAPLARI VE 

EKONOMİK ANALİZİ 
 

 
Kemal TANER 

1
 

 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, İzmir’de bulunan bir dubleks binanın ısıtma ve sıcak su ihtiyacının karşılanması 
amacıyla güneş enerjisi destekli bir ısı pompasının ısıtma hesapları ve ekonomik analizi yapılmıştır. 
Binanın yıllık ısı ihtiyacı (ısıtma + sıcak su) 9403602,49 kcal olarak hesaplanmıştır. Bu ihtiyacın 
%49.2'si levhalı güneş kollektöründen (kollektör sayısı:14), %50.8'si ise ısı pompasından sağlanmıştır. 
Isı pompasının çalışma sıcaklık aralığı 12-56°C’dir. Isı pompasının ısıtma etkisi (COP) 4 olarak kabul 
edilmiştir. İlk kuruluş maliyeti açısından önerilen sistem, kömür ve fuel-oil ile ısıtmaya göre ekonomik 
değildir. Bu sistemde, ısı pompası havalandırmayı ve iklimlendirmeyi yaz aylarında da beslerse 
ekonomik olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneşle ısıtma, Isı pompası, Yerden Mahal Isıtması, Ekonomik Analiz 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this paper, heating and domestic hot water  load  calculations which will be met bey a solar assisted 
heat pump system, conducted for a dublex house in İzmir/Turkey. The annual heating and domestic 
hot water load was determined as 9403602.49 kcal. The 49.2% of the total load will be met by solar 
collectors while 50.8% will be met by heat pump. The operating temperature range and COP of heat 
pump are determined as 12-56°C and 4, respectively. Comparing with coal and fuel-oil fired heating 
systems, the installation cost of solar assisted heat pump system is high and concluded as not 
economical if it is used only for heating purposes.  
 
Key Words: Solar heating,  Heat pump, Floor heating system,Economic analysis 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Klasik ısıtma sistemi, doğal konveksiyonla ve 90/70°C sıcak sulu sistemdir. Önerilen sistem, 

50/40°C’lik sıcak sulu ve zorlanmış konveksiyonludur. Bina dublekstir. Dış ortam sıcaklığı 0C’ dir. 
Çatının içinden geçen borular 20 mm kalınlığında, genleşme deposu ise 25 mm kalınlığında bir cam 
yünü vasıtasıyla izole edilir. Bu binanın ısı ihtiyacını karşılamak için küçük bir sıcak su kazanı seçilir. 
Güneş enerjili ısı pompası sistemi için 1.5 m

3
'lük bir depolama tankı düşünülür. Klasik ısıtma 

sisteminde kullanılan 110/500’lük radyatörler yerine, plastik boru PPC 17x2 ve 1/2" ve demir borular 
kat içerisine döşenir (Şekil 1). 
 
 

                                                      
1
 "Kongre hazırlık sürecinde emekliye ayrılan hocamıza yeni hayatında mutluluklar dileriz" 
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(a) Zemin Kat                                                             (b) Birinci Kat 
 

Şekil 1. Bina Kat Planı ve Döşemeden Isıtma Uygulaması. 
 
 
 
 
2. HESAPLAMALAR 
 

Binada kullanılan malzemelerin toplam ısı transfer katsayıları çift pencere, dış ve iç kapılar için 2.2 
kcal / m

2
h°C alınmıştır.  

 
90 / 70 C’lik sıcak sulu ısıtma sisteminde 6000 kcal / m

2
h’lik ısı ihtiyacı için; 

Fk=(l-Z)Qk/K = 1 .05.7126/6000 = 1.24 m
2
, 1.3 m

2
'lik bir kazan seçilir.  

 
Genleşme deposu için;  
 
Vq=0.0025Q.2 = 0.0025 . 7126.2 = 35.63 yani 50 lt’ lik genleşme deposu seçilebilir. 

 

Genleşme deposuna gidiş borusu: 

dq= 15- 1,5.  (Qk/1000) = 19mm = 3/4" 

 

Genleşme deposu dönüş borusu: 

dd= 15+  (Qk/1000) = 17,6 mm = 3/4" 

 

Baca hesabı; 

Baca kesiti F = 0.03 Qh / h  =0,03.7126/ 7  = 80 cm
2  
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KAT ISITMASI İÇİN 1/2" ÇAPLI DEMİR BORULAR: 
 
Z01 MUTFAK (18 °C) 

Q = K.F.ΔT 

684 = 5.36.F.27 = > F = 4.7 m
2
 

Gerekli boru uzunluğu 70 m'dir. 
27 Adet boru, 260 cm uzunlukta ve 9 cm aralıklarla yan yana yerleştirilir. 

Z02 SALON (22°C) 

1823 = 5.36.F.23 = > F = 14.78 m
2
 

Gerekli boru uzunluğu 220 m’dir. 

38 Adet boru 580 cm uzunluğunda ve 9 cm aralıklarla yan yana yerleştirilir. 

 
101 YATAK ODASI (20°C) 

774=5,36.F.25  => F=5.77m
2 

Gerekli boru uzunluğu 86 m dir. 

33 Adet boru 260 cm uzunluğunda ve 9 cm aralıklarla yan yana yerleştirilir. 

 
102 YATAK ODASI (20°C) 

987 = 5.36.F.25 = > F = 7.36m
2 

Gerekli boru uzunluğu 109 m’dir. 
42 Adet boru 260 cm uzunluğunda ve 8 cm aralıklarla yan yana yerleştirilir. 

103 YATAK ODASI (20°C) 

878=5.36.F.25=> F=7.29m
2 

Gerekli boru uzunluğu 109 m’dir. 

39 Adet boru 280 cm uzunluğunda ve 9 cm aralıklarla yan yana yerleştirilir. 

 
104 BANYO (26°C) 

891 = 5.36.F.19 = > F = 8.749 m
2 
 

Gerekli boru uzunluğu 130 m’dir.  

46 adet boru 280 cm uzunluğunda ve 4.5 cm aralıklarla yan yana yerleştirilir. 

 
PLASTİK BORULAR İLE ISITMA: 

 

Z01 MUTFAK 

7 m
2
 ve gerekli ısı ihtiyacı 97.7 kcal / m

2
h’dir. 

Borular arası mesafe 8 cm’dir.  
 

Z02 SALON 

21.5 m² ve gerekli ısı ihtiyacı 84.4 kcal / m
2
h’dir. 

Borular arası mesafe 18 cm’dir.  
 
101 YATAK ODASI 

8.4 m
2
 ve gerekli ısı ihtiyacı 92,14 kcal / m

2
h dir. Borular arası mesafe 13 cm’dir.  

 
102 YATAK ODASI 

9,52 m
2
 ve gerekli ısı ihtiyacı 103.67 kcal / m

2
h’dir. Borular arası mesafe ise 40 cm’dir.  

 
103 YATAK ODASI 

10.8 m
2
 ve gerekli ısı ihtiyacı 90.55 kcal / m

2
h’dir.  

Borular arası mesafe 15 cm’dir.  
 
104 BANYO 

6 m
2
 ve gerekli ısı ihtiyacı 148.5 kcal / m

2
h’dir.  

Borular arası mesafe 6 cm’dir.  

Gerekli ısı: 148.5.6 = 891 kcal / h 

Q=89I - 600 = kcal / h’lik ısı farkı diğer ısıtıcı ile sağlanır. 
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SİRKÜLASYON POMPASI 

 
Kat ısıtmasında kullanılan çelik borular: 

Kritik devre Z02 Salon, L=250 m 

Metre başına sürtünme direnci; R = 0.332 mmSS/m 

Özel kayıplar;  52- 3.56 mmSS 

Hp > RL + Z 

Hp > 8.250+ 0.332.5+3.56 

Hp > 2005.22 mm SS 

 
Kat ısıtmasında kullanılan plastik borular: 

Kritik devre; 102 yatak odası; L =195 m  

Metre başına sürtünme direnci;  

R = 5 mmSS/m 

Kazandan dağıtım kollektörüne kadar olan sürtünme direnci; 

R= l.024mmSS/m 

Özel dirençler; Z=9.413mmSS  

Hp >5.195+1.024. 11 + 9.413 

Hp > 995.667 mmSS 

 

 

 
 
3. BİNANIN YILLIK ISI İHTİYACI 
 

Meteoroloji katalogundan İzmir için 40 yıllık ortalama hava sıcaklıkları Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. İzmir Ortalama Hava Sıcaklıkları [1]. 
 

 Ocak Şubat Mart Kasım Aralık 

Saat 7   7.1 7.4 8.5 12 9 

Saat 14 11 12.4 14.5 17.6 13 

Ortalama 8.2 9.2 10.6 14.3 10.6 

En düşük 5.66 6 7 10.8 7.4 

 
Q=F.K.AT.n.24 
 
Ocak: Q = 159.1.468.(20-8.6).31.24 = 1979707,2 kcal / ay 
 
Diğer aylar aynı şekilde tablodan ortalama sıcaklıklar alınarak sonuçlar hesaplanır. Tabloda ilgili 
sütunda gösterilmiştir. 
 
TOPLAM:9 403 602,49  kcal/yıl 
 
 
 
 
4. GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNDEN BİR YILDA SAĞLANAN ISI 
 
Bir adet kollektor yüzeyi 1.6 m

2
 olduğu, kollektör verimi %65 kabulü ile toprak altı sıcaklıklar için 

meteoroloji 40 yıllık ortalama değerleri alınarak ve kullanım sıcak suyu ısıtma sıcaklığı 50°C  kabul 
edilerek  güneş kollektörlerinden elde edilen aylık enerji miktarı asağıdaki gibi hesaplanır. 
 
Q = IGün. AKol ngun .ηKol 

 
Ocak: Q = 1.81.3600.22.4.31.0.65/4.87 =  702 427 kcal / ay 
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Tablo 2. Yatay yüzeye gelen ortalama günlük toplam ışınım miktarı (kWh/m
2
 gün) [2]. 

 
Aylar Ocak Subat Mart Nisa Mayıs Haz Tem Agu Eyl Ekim Kas Ara 

İzmir 1.81 2.16 3.79 4.99 5.94 6.5 6.27 5.77 4.63 3.54 2.2 1.62 

Bornova 1.83 2.19 3.79 5 5.93 6.49 6.3 5.77 4.63 3.56 2.2 1.61 

 
  
Isıtma için gerekli kollektör sayısı: 12 adet alınmıştır. 
 
N = 12 Gerekli kollektör sayısı 12’dir.  
 
Sıcak su için kollektör sayısı; 6 kişilik bir aile için gerekli kollektör sayısı 2’dir. Binada kullanılan güneş 
kollektör sayısı 14; yüzeyi ise 14.1.6=22.4 m

2
 alınmıştır. 

 
ISI POMPASI HESAPLARI 
 
Kapalı günlerde ısı pompası çalıştırılacaktır. Isı pompasından sağlanacak ısı değeri aşağıdaki gibidir.  
Bina ısı kaybı + Bina sıcak su ihtiyacı - Güneş kollektorlerinden kazanılan ısı ocak ayı için,  
 
Q= 2 326 039,2 - 702 427 = 1 623 612,2 kcal / ay 
 
Diğer aylar için de benzer şekilde hesaplanır (Tablo 5).  
Isı Pompası Performans Katsayısı (COP)= 3 ila 6 arasındadır β = q1/q = (3-6)  
qı: Kondenser yükü, q: Kompresör yükü, β: 4 kabul edilir 
 

 
 

Şekil 2. Kompresyonlu Soğutma Çevrimi. 
 
Soğutucu akışkan olarak  R 134 a  kullanılmış ve termodinamik özellikleri Tablo 3’de verilmiştir. Isı 
pompasının çalışma aralıkları  12- 56°C olarak seçilmiştir. 
 
Tablo 3. R 134-a Soğutucu Akışkanın Doymuş Haller Tablosu [3]. 
 

T 
(°C) 

P 
(MPa) 

Vs 
(m

3 
/kg) 

Vb 
(m

3 
/kg) 

hf 
(kJ/kg) 

hf 
(kJ/kg) 

sf 
(kJ/kgK) 

sg 
(kJ/kgK) 

12 0.44204 0.0007971 0.046 66.18 254.03 0.2545 0.9132 

16 0.504 0.0008062 0.0405 71.69 256.22 0.2735 0.9116 

20 0.5716 0.0008157 0.0358 77,26 258.36 0.2924 0.9102 

56 1.5278 0.0009308 0.0127 130.93 274.68 0.4622 0.899 

4 0.33765 0.0007801 0.06 55.35 249.53 0.2162 0.919 

8 0.38756 0.0007884 0.0525 60.73 251.8 0.2354 0.915 
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gücükompresörkWQ

kWQ

snkghkgm

kgkcal
kg

kJ
q

hkcal
ay

kcal
Q

634.0
4

538.2

538,20176.0.07.144

/0176.0/43.63
4.34

27,2182

/4.3407.144

/27,2182
31

1
.

24

1
.2,1623612

1

1

1











 

 
Tablo 4. Bina Isı Kaybı ve Sıcak Su İhtiyacı Değerleri.  
 

Aylar   

1 159(1,468) (20-8,6)= 2660,89.31.29= 1979707,2 kcal/ay 

2   (20-9,6)= 2427,48.29.24= 1689529,4 

3   (20-11,1)= 2077,36.31.24= 1545560,89 

4   (20-15,5)= 1050,35.30.24= 756254,88 

11   (20-14,3)= 1330,44.30.24= 957922,84 

12   (20-10,6)= 2194.31.24= 1632390,16 

1 280.31.(50-10,1)  = 346332 kcal/ay  

2    = 311248 

3    = 328104 

4    = 276360 

11    = 284704 

12    = 328104 

     
Tablo 5. Bina Isı Kaybı, Su Isıtma ve Kompresör Güçleri. 

 
Aylar Qısı kaybı+sıca ksu 

(kcal/yıl) 

Qgüneş 

(kcal/gün) 
Qısı pomp 

(kcal/h) 
%QIP %Qgüneş Qkompr 

(kcal/yıl) 

1 2326039,2 702427 1623612,2 70 30 405903 

2 2000777,4 784174,4 216603 61 39 304150,75 

3 1873664,89 1470827,76 402837,49 21,5 78,5 100709,37 

4 1032614,88   - 100  -  - 

11 1242626,84 826237,4 416389,44 33,5 66,5 104097,36 

12 1960494,16 628691,55 1331802,61 68 32 332950,65 

       

Toplam 9 403 602,49      1247811,13 
 

 
Önerilen sistemin tesisat şeması Şekil 3’de, güneş kollektör ve ısı değiştiricisi resimleri ise Şekil 4’de 
verilmiştir.  
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Şekil 3. Önerilen Sistem Tesisat Şeması. 

 
 
 
 
5. EKONOMİK ANALİZ 
 
Pa = F . P0    [4] 
F: Belirlenen yıllık masraflar 
P0: (Yeni sistemin maliyeti) - (Eski sistemin maliyeti) 
F= (i( 1+ i)n ) / ((1+i)n - 1) 
i= n / 100 
i = Senelik Faiz Oranı. 
n= Aşınma Periyodu 
i = 0.07 ve n=10 seçilerek F= 0.14237 bulunur. 
 
Güneş Kollektör Maliyeti: 
900 TL/m

2
 . 12 = 10800 TL 

61,08 lt/m
2
 . 12 . 0,11 $/lt . 1,85 TL/$ = 250 TL 

Kontrol 1850 TL 
 
Pompa Motor 3600 TL 
Isı Değiştirgeci $/m

2
h . 5,4 . 1,85 . 12m

2
 = 250 TL 

Toplam 16750TL 
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Şekil 3. Güneş Kollektörleri ve Isı Değiştirgeçleri. 
 
Isı Pompası 
Hava Kaynaklı Isı Pompası 5000 . 1,85 = 9250 TL 
Yerden Isıtma 
25 mmø . 3/5 €/m = 800 TL 
1,25 €/m 325 TL 
Zemin 8,85 €/m

2
 = 500 TL 

İşçilik 1500 TL 
Toplam 5000 TL 
Klasik Sistem 
Kazan 3500 TL 
Otomatik Yükleme Zaman Saatli Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi 
Malzeme 500 TL 
Boru 300 TL 
Radyatör 780 TL 
İşçilik 1500 TL 
          1000 TL 
Toplam 7580 TL 
Önerilen sistemin maliyeti: 
Güneş kolektörü maliyeti + Isı pompası maliyeti + Kat ısıtma sistemi maliyeti= 31000 TL 
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Klasik sistemin maliyeti: 7580 TL 
Pa= 0.14237 ( Önerilen sistemin maliyeti - Klasik sistem maliyeti )  
Pa =0.14237 ( 31000 - 7580 ) = 3334.3 TL/Yıl 
 
Tablo 6. Aralık 2012-Ocak 2013 Enerji Maliyetleri [5]. 

 
Enerji Cesiti Isıl Deger Birim Fiyat Verim T /1000kcal 

Serbest Doğ.Gaz 8250 0.7594 TL/m
3
 0.93 0.0990 

Sanayi Doğ. Gaz 8250 0.8604 TL/m
3
 0.93 0.1121 

İthal Kömür 7000 0.5593 TL/kg 0.65 0.1229 

Fuel-Oil No.6 9562 1.72 TL/kg 0.8 0.2249 

Elektrik 860 0.2626 TL/Kwh 0.99 0.3084 

LPG Dökme Gaz 11100 4.4910 TL/kg 0.92 0.4398 

Mazot 10250 4.1922 TL/kg 0.84 0.4866 

 
 
Klasik sistemin yıllık çalışma maliyeti: Fuel-Oil ile çalışma 

 
Mk= (Q Isı Kay. + Q Su Isıtma ) 0,2249 TL / 1000 Kcal = 2114,87 TL / Yıl 
 
Önerilen sistemin maliyeti . Elektrik harcama Isı Pompası 
 
Mö= QKompr . 0,3084 TL / 1000kcal = 1247811,13 . 0,3084 =384,825 TL / Yıl 
Pi  = ( Klasik sistemin yıllık çalışma maliyeti - Önerilen sistemin yıllık çalışma maliyeti )  
Pi  = 2114,87 - 384,825= 1730 TL / Yıl 
(Önerilen sistemin maliyeti – Klasik sistemin maliyeti ) > (Klasik sistemin çalışma maliyeti - Önerilen 
sistemin maliyeti) 
Pa = F . ( Önerilen sistem maliyeti- Klasik sistemin maliyeti) = 0,14237 ( 31000-7580) = 3334,3 Pa > Pi 
3334,3 TL ≥ 1730 TL olduğunda önerilen sistem uygun değildir. Tablo 6 dikkate alındığında sadece 
LPG dökme gaz ve mazot ile çalışmada uygun olmaktadır. 
 
Geri Ödeme Süresi 
 
Basit Metod Önerilen Sistem - Klasik Sistem / Kazanılan 
 
31000- 7580 / 1730 = 13,53 yıl bulunur. 
14.2.2 - Bour' un geliştirdiği bir metod ile  geri ödeme süresi  şu sekilde hesaplanır [5]. 
Buna göre paranın n yıl sonraki değeri, 
A= Pi (1+ i )n   
j Yıllık Enerji Enflasyon oranı = 0,1 ve Y = Klasik Enerji Yıllık İsletme Maliyeti- Önerilen Sistemin 
İşletme Maliyeti olmak üzere, 
B = (((1+i )n - ( 1+ j )n ) / (i - j ) ) . Y 
A= B olduğunda buna tekabül eden n istenilen geri ödeme süresidir 
 
Tablo 7. Geri Ödeme Süresi Hesap Tablosu (yaz ayları hariç). 
 

  n 10,8 11,5 12 12,5 12,35 12,33 12,325 12,32 

A 48640 50991 52746 54561 54010 53937 53919 53900,77 

B 41675 47008 51106 55476 54133 53959 53913 53869 

 
Görüldüğü gibi n = 12,325 yıl da sistemin geri ödendiği bulunmuş olur. Güneş kollektörlerinden elde 
edilen enerjinin Nisan - Ekim aylarında sıcak su için kullanılacağı düşünülür ise 50 cm toprak altı 
sıcaklıkları Meteoroloji katalogundan [1] alınan değerler Tablo 8’de verilmiştir. 
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Tablo 8. İzmir için 50 cm Derinlikteki Toprak Sıcaklıkları [1]. 
 
Ocak Şubat Mart Nisan mayıs Hazir. Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

10,1 10,3 12,2 17,1 22,8 28,2 31,6 31,9 28,4 22,6 17,2 12,2 

 
Buna göre ocak ayı için; 
 
Q = 280.31 . (50-10,1) = 346 332 kcal / ay, Diğer aylar için değerler Tablo 9 da verilmiştir. 
 
Tablo 9. Sıcak Su Üretimi İçin Gerekli Enerjiler. 
 
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz Tem Ağu Eylül Ekim Kasım Aralık 

346332 311248 328104 276360 236360 18312 159712 157108 181440 237832 284704 328104 

 
Nisan- Kasım arası sıcak su  için  gerekli toplam enerji = 1 399 668 kcal /yıl   
Toplam ısı kaybı + Sıcak su için gerekli enerji = 9 403 602,49 + 1 399 668 = 10 803 270 kcal /Yıl 
Klasik sistem yıllık enerji işletme maliyeti = 10 803 270 . 0,2249 =2429,65 TL  
Pi = 2429,65 - 384,825 = 2045,4 TL, 3334,3 ≥ 2045,4 olduğundan önerilen sistem yine uygun değildir. 
 
Geri ödeme süresi basit metod 
 
23420 TL / 2045,4 =11,45 yıl bulunur. 
14.4.2. - Bour' un geliştirdigi bir metod ile geri ödeme süresi şu şekilde hesaplanır [5]. 
Buna göre paranın n yıl sonraki değeri A’nın B’ye eşit olduğu yıl aşağıda tablo 10’da verilmiştir 
 
Tablo 10. Geri Ödeme Süresi Hesap Tablosu. 
 

N 11 10.8 10.7 10.6 

A 49295 48633 48305 47979 

B 51020 49272 48417 47572 

 
Bu metoda göre geri ödeme süresi 10.7 bulunur.  
 
 
 
 
6. SONUÇ 
 
Bu çalışmada İzmir’de 149 m

2
 dubleks bir bina klasik (kazan ve radyatorlü) ısıtma ile, güneş enerji 

destekli ısı pompası ile yerden ısıtma sistemi karşılaştırılmış. Isıtma ve sıcak su yükleri ısı pompası 
kompresör sarfiyatları hesaplanarak ekonomik analiz yapılmıştır. Buna göre yaz ve bahar ayları 
düşünülmez ise klasik sistemin dökme LPG gazı ve mazot ile çalışması hariç uygun olmadığı 
sonucuna varılmıştır. Eğer yaz ve bahar aylarında sıcak su eldesini de hesaba katarsak sonucun yine 
değişmediği bulunmuştur. Bu halde geri ödeme süresi basit sistem ile hesaplamada 11.45 yıl, Bour'un 
metodu ile hesaplamada 10.7 yıl bulunmuştur. Bu sistemde, ısı pompası veya absorbsiyonlu soğutma 
ile havalandırmayı ve iklimlendirmeyi yaz aylarında da beslerse ekonomik olabilir. 
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Ferhat KILINÇ 
Ertan BUYRUK 
Ahmet FERTELLİ 
Koray KARABULUT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; farklı ısı yalıtım uygulamalarının ısı transferi yapıları deneysel ve sayısal olarak 
incelenmiştir. Bu amaçla Sivas ili Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 30 m2 alana sahip iki 
odalı bir bina inşa edilmiştir. Uygulama binasının farklı duvarlarında bulunan delikli tuğla üzerine içten, 
dıştan ve sandviç olmak üzere farklı ısı yalıtım uygulamaları yapılmıştır. Binanın tamamının termal 
kamera ile iç ve dış yüzey çekimleri yapılarak sıcaklık haritaları çıkarılmıştır. Uygulama yapılan 
duvarların ara katmanlarındaki sıcaklıklar da kayıt altına alınmıştır. Böylece içten dışa doğru duvara ait 
her katmandaki sıcaklık değerleri elde edilerek grafik haline getirilmiştir. Hesaplamalar, Fluent paket 
programı kullanılarak yapılmış ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Isı yalıtımı, Termal görüntüleme, Fluent, Enerji Tasarrufu. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, heat transfer structures of different insulation applications were analyzed numerically and 
experimentally. A small house was constructed at Cumhuriyet University campus in Sivas about 30 m2 
with two rooms. The application on different walls of the structure the hollow bricks are made with 
interior, exterior and sandwich wall insulations. In addition, inner and outer wall surface temperatures 
were imaged of the entire building with thermal camera. Layer temperatures of the insulation applied 
walls were recorded. Calculations which are made using Fluent program were compared with the 
experimental results. 
 
Key words: Thermal insulation, Thermal imaging, Fluent, Energy saving. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji tüketimi ülkelerin en önemli sorunlarından biridir. Enerji üretiminin az olması ve aynı zamanda 
enerji tüketiminin neden olduğu çevre kirliliği, enerji korunumunu zorunlu hale getirmiştir. Enerji 
korunumu, binalarda enerji tüketimini azaltarak sağlanabilir. Bunu sağlamanın yollarından biri de dış 
duvarlara optimum yalıtım kalınlığını uygulamaktır. Türkiye gibi enerji üretim ve tüketim oranları 
arasında büyük fark olan ülkeler için enerjinin etkili bir biçimde kullanılması çok önemlidir [1]. 
 
Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden 
doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması; 
yalıtım ile sağlanabilir. Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış 
etkenlerden koruyarak; kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm 



    _______________________  290 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR
 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
 

sürmesini sağlamaktır. Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne 
kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun 
ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir [2]. 
 
Binalarımızda ısı kayıpları her yönden olmaktadır. 4 katlı bir binayı incelediğimizde ısı kayıplarının 
yaklaşık %25’i çatıdan, %60’ı duvarlardan, %15’i de döşemeden kaçmaktadır. Binalarda kat 
yüksekliğinin artması, duvar yüzey alanını büyüteceğinden, duvardan olan kayıpları oran olarak 
arttırmaktadır. TS 825’in yeni projelerde uygulanmaya başlanması, sağladığı yararların yalıtımsız 
binalarda yaşayan kişilerin sıkıntı çektikleri konulara çözüm olduğunun görülmesi, ısı yalıtımının da 
kendisini 3–4 sene içinde amorti edeceğinin bilinmesi yaşanan konutlardaki yalıtım taleplerini her 
geçen gün arttırmaktadır [3]. 
 
Görüldüğü üzere binalarda ısı kayıplarının yarıdan fazlasını duvarlar oluşturmaktadır. Bu nedenle 
Sivas ili için yapılan çalışmada; duvarlardaki ısı kayıplarını en aza indirgeyecek farklı yalıtım 
malzemelerinin uygulamaları yapılmıştır. Aynı yalıtım malzemelerinin farklı şekillerde uygulaması 
yapılarak en uygun yalıtım uygulamasının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Duvarlardan ısı kayıplarının 
temel konularından olan, optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesiyle ilgili olarak literatürde ulusal ve 
uluslar arası birçok yayın mevcuttur. Bu çalışmalardan birinde, Özel ve Pıhtılı [4], duvarlara uygulanan 
yalıtımın farklı konumlarının ısı kazanç ve kayıplarına etkisini sonlu farklar yöntemi ile 
çözümlemişlerdir. 6 cm kalınlığa sahip yalıtım malzemesini duvara 5 farklı şekilde konumlandırarak; 
yaz ve kış aylarında, hem ısı kazancı hem de ısı kaybı açısından en iyi konumlandırma durumunun üç 
parça yalıtım konumlandırma durumu olan birbirine eşit üç parça halinde yalıtımın içte, ortada ve dışta 
olması durumunda olduğunu tespit etmişlerdir. Yaptıkları diğer çalışmalarında ise, duvar yönünün 
yalıtım kalınlığına olan etkisini incelemiş ve özellikle dıştan yalıtımlı duvarlardaki bina yönünün yalıtım 
kalınlıklarına olan etkisini ısı kazanç ve kaybı açısından üç il için detaylı olarak araştırmışlardır [5]. 
Özel ve Duranay [6], farklı yönlere bakan bina duvarlarında duvar kalınlığı ile yalıtım kalınlığı 
arasındaki ilişkiyi ısıl yük seviyesi bakımından bilgisayar programı kullanarak matematiksel olarak 
incelemişlerdir. Sonuç olarak, farklı yönlere bakan tuğla duvarın sırasıyla dış yüzeyinden, iç 
yüzeyinden ve ortasından itibaren artan yalıtım kalınlıklarına göre ısıl yük seviye parametrelerinin 
değişimlerini incelemişlerdir. Gölcü vd. [7], Denizli için; binaların ısıtılmasında iki farklı enerji kaynağı 
ve yalıtım malzemesi olarak taş yünü kullanarak dış duvarlarda optimum yalıtım kalınlığını 
hesaplamışlardır. Hesaplamalarda ömür maliyet analizini (LCCA) kullanmışlardır. Binanın yapısında 
duvarlarla birlikte bir bütünlük oluşturan ve ısıl direncini önemli bir şekilde değiştiren kolon ve kirişlerin 
oluşturduğu ısı köprülerinin yalıtımı da duvarlar kadar önemlidir. Karabulut [8], ısı köprüleri hakkında 
bilgi vererek, kirişlerden oluşan ısı köprüleri üzerinde farklı geometrilerin, dış ve iç ortam sıcaklığının 
ve yalıtım kalınlığının sıcaklık dağılımına etkisini incelemiş ve iç ve dış yüzey sıcaklık ve ısı akılarının 
değişimini kıyaslamıştır. Karabulut ve Buyruk [9], yaptıkları çalışmada içten ve sandviç yalıtımlı ara kat 
döşemeli ve dıştan ve içten farklı şekillerde yalıtımlı balkon uzantılı ısı köprülerinin yapıdan olan ısı 
kayıpları üzerindeki etkisini sayısal olarak incelemişler ve ara kat döşemeli ısı köprüsü için duvar 
yalıtımına ek olarak kiriş önünün de yalıtıldığı durumda ısı transferi miktarında % 89' luk azalma 
sağlamışlardır. Erdabak [10], Sivas’ta bulunan değişik binaların iç ve dış ortamlarından, termal kamera 
çekimleri yaparak, özellikle binalarda ısı kaybının gerçekleşebileceği kritik bölgeler üzerine 
yoğunlaşmıştır. Elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamında analizinin yapılması sonucunda yüzey 
sıcaklık haritalarını elde etmiştir. Buyruk vd. [11], Sivas ilindeki mevcut binalar için; kolon, kiriş, duvar 
köşeleri ve pencereler gibi farklı yapı elemanlarındaki ısı köprülerini incelemişlerdir. Çalışmanın 
deneysel kısmını termal görüntüleme ile sayısal kısmını ise Fluent programıyla gerçekleştirmişlerdir. 
Farklı yalıtım kalınlıkları için dıştan yalıtım uygulaması modellerini incelemişler ve uygun yalıtım 
kalınlığını araştırmışlardır. Karabulut vd. [12], yalıtımın konumunun ve kalınlığının değiştirilmesinin ara 
kat ve balkon uzantılı kirişlerin oluşturduğu iki boyutlu ısı köprülerindeki ısı kaybı üzerindeki etkilerini 
sayısal olarak araştırmışlardır. Buyruk vd. [13], dıştan ve sandviç yalıtımlı balkon uzantılarının ve içten 
yalıtımlı ara kat döşemeleri için kirişlerden oluşan ısı köprülerinin, binanın ısıl performansı üzerindeki 
etkisini sayısal olarak incelemişlerdir. 
 
Günümüzde yalıtımın öneminin daha iyi anlaşılmasıyla, yalıtım sektörü her geçen gün büyümektedir. 
Böylece yapılan ar-ge çalışmalarıyla farklı özelliklerde yenilikçi yalıtım malzemeleri üretilmektedir. 
Fakat bunların değişik şekillerde uygulamasının yapılarak, ısıl performanslarının belirlenmesi hem 
üretici hem de tüketiciler için önemli faydalar sağlayacaktır.    
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Bu çalışmada, duvarlardaki ısı kayıplarını en aza indirgeyecek farklı yalıtım malzemelerinin 
uygulamaları yapılmış ve aynı yalıtım malzemelerinin farklı şekillerde uygulaması yapılarak en uygun 
yalıtım uygulamasının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Binanın kış sezonu boyunca dış ve iç yüzey 
sıcaklık değerleri termal kamera kullanılmasıyla kayıt altına alınarak, yapılan çalışmalarla meydana 
gelen ısı kayıpları belirlenmiş ve doğru uygulama ve malzeme kullanımının önemi vurgulanmıştır. 
Ayrıca, inşa edilen binanın sonlu hacimler yöntemine dayalı (Fluent) bilgisayar programında üç boyutlu 
modeli oluşturulmuştur. Böylece aynı sınır koşulları zamandan bağımsız olarak sağlanmış ve etkileri 
deneysel yöntemle karşılaştırılmıştır. İç ve dış yüzey sıcaklık dağılımlarının zamandan bağımsız 
olarak nasıl değiştiği grafiklerle karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 
 
 
 
 
2. DENEYSEL SİSTEM 
 

 
 

Şekil 1. Binanın Mimari Planı 
 
Sivas ili Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 30 m2 alana sahip iki odalı bir bina inşa 
edilmiştir. Şekil 1’ de binanın mimari planı verilmiş ve plan üzerinde kullanılan tüm malzemeler ve 
yapılan tüm uygulamalar gösterilmiştir. Güneydoğu yönünde ilk olarak 2 m uzunluğunda 5 cm 
karbonlu-EPS yalıtımlı 19 cm kalınlığında tuğla duvar, devamında 1,3 m karbonlu-EPS yalıtımlı 19 cm 
bims ve kolona kadar 1,3 m yalıtımsız bims bulunmaktadır. Orta kısımdaki kolondan batı yönüne 
sırasıyla 1,5 m uzunluğunda 8,5 cm tuğla, 5 cm taşyünü ve 8,5 cm tuğladan oluşan sandviç duvar ve 
aynı uzunlukta 8,5 cm tuğla, 5 cm karbonlu-EPS ve 8,5 cm tuğladan oluşan sandviç duvar 
bulunmaktadır. Batı cephesinde 3 ve 5cm EPS kullanılarak içten yalıtım uygulaması yapılmıştır. 
 
Kuzeybatı cephede 6cm EPS yalıtım malzemesi, 3+3cm ve 2+2+2cm olarak farklı pozisyonlarda 
yerleştirilmiştir. Bu duvarın devamında yine kuzey cephede tak-çıkar olarak farklı kalınlıklarda EPS 
yalıtım malzemesi uygulaması yapılmıştır.  
 
Bu deneysel çalışmada, sandviç duvar ve içten yalıtılmış duvar uygulamaları üzerinde durulmuştur. 
Farklı iç ve dış ortam sıcaklıklarında farklı günlerde yapılan termal kamera çekimlerinin analizleri 
yapılmıştır. ThermaCAM Researcher 2001 programı kullanılarak termal kamera resimleri (IR-kızılötesi 
görüntüleri) üzerinde belirli noktalardaki sıcaklık değerleri alınmış ve duvar yüzeyindeki sıcaklık 
dağılımlarının grafikleri oluşturulmuştur. 
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Termal kameralar, görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve 
görüntünün genel yapısını IR enerjiye göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme 
sistemidir. Normal kameralar görüntüyü ışık sayesinde oluştururken, termal kameralar görüntüyü ısı 
sayesinde oluştururlar. Genelde güvenlik amaçlı da kullanılabilir ama çok çeşitli sektörlerin de 
kullanımına açıktır. Özellikle ısıya güdümlü füze, gece görüş sistemleri ve benzeri askeri tekniklerin 
gelişmesi ile önemi artmıştır. 
 
IR (kızıl ötesi) algılayıcılarıyla cisimlerin ısılarını algılarlar. Siyah beyaz veya renkli (kırmızı sıcak, siyah 
soğuk) gibi renklerden siyah - kırmızı arasında oluşan bir görüntü verir. Bu tür kameralarda kullanılan 
objektifler çok küçük sıcaklık farklarını yakalayabilen (0.01°C gibi) ve bu farklılıktan görüntü 
oluşturabilen özelliklerdedir. Ayrıca görüntü oluşturabildikleri belli bir sıcaklık aralığına sahiptirler. Her 
sıcaklık değerinde farklı IR yayılımlar olduğu ve her IR yayılımın farklı dalga boyuna sahip olasından 
dolayı da bu objektifler belli sıcaklık aralıklarında görüntü verebilirler [10]. 
 
 
 
 
3. SAYISAL MODELLEME 
 
Tüm analizler için kullanılan yapı malzemelerinin ısıl özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir ve 
modellerdeki yalıtımlı duvar şekilleri yapılara uygulanabilme özelliği taşımaktadır. Binanın duvar 
analizlerini çözmek için sonlu hacim yöntemi (FLUENT programı) kullanılmıştır. Sonlu hacim yöntemi, 
sonucu bulmak için geometriyi çözümlenecek parçalara bölmek ve sonra problemin genel bir 
sonucunu bulmak için bu sonuçları birleştirmek esasına dayanır. Bu yöntem, ısı akısı denklemlerini 
sayısal olarak çözülebilen cebirsel denklemlere dönüştürmek için kontrol hacmi esaslı bir teknik 
kullanır. Diğer bir ifadeyle bu yöntem her bir kontrol hacmi için ısı akısı denklemlerinin integrasyonunu 
almayı esas alır. Bu integrasyon sonucu, her bir kontrol hacmini temsil eden denklemlerin çözülmesini 
sağlar. Model simülasyonları için toplamda 6 milyon ile 6,5 milyon arasında elemandan oluşan 
tetrahedral ağ yapısı kullanılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2..  Problemin Örnek Yapı Şekli ve Sınır Koşullarının Gösterimi 
 

Bu çalışma belirtilen kabuller altında yapılmıştır: (i) ısı üretimi yok (ii) sabit ısıl özellikler (iii) tabakalar 
arasında ısıl temasın tam olduğu (iv) dış ve iç yüzeyde sabit ısı taşınım katsayısı. Güneş enerjisi 
kaynaklı ışınımlar, termal çekimlerde kardan dolayı oluşan ışınımlar, rüzgâr ve bina yönünden 
kaynaklanan etkilerin hiçbirisi sayısal çalışmada bulunmamaktadır. Bunların sonucu olarak; sayısal 
çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile deneysel sonuçlar arasında belirgin farklar ortaya çıkmaktadır.   
 
Sayısal çözümlemedeki sınır şartları ise aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
 

a) İç yüzey (x=L): 
 

Dış 
Ortam 

İç 
Ortam 

hdış, Tdış hiç, Tiç 
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 iç iç x L iç
x L

Tk h (T T )
x =

=

∂
= −

∂
     (1) 

 
hiç, iç ortam ısı taşınım katsayısı, Tiç, iç ortam sıcaklığıdır. 
 
b) Dış yüzey (x=0):  

 

  dış dış dış x 0
x 0

Tk h (T T )
x =

=

∂
= −

∂
   (2)  

 
hdış, dış ortam ısı taşınım katsayısı, Tdış ise dış ortam sıcaklığıdır [12]. 
 

Bütün analizlerde, dış ortam ve iç ortam ısı taşınım katsayıları sırasıyla 25 W/m2K ve 7.7 W/m2K 
olarak alınmıştır [15]. 
 
Tablo 1. Kullanılan Malzemelerin Özellikleri [14] 
 

Malzemeler ρ (kg/m3) Cp (kJ/kgK) k (W/mK) 

Taşyünü 150 850 0,04 

EPS (düz) 16 1210 0,035 

EPS (karbonlu) 16 1210 0,03 

Bims 600 800 0,19 

Tuğla 1000 835 0,45 

Donatılı beton 2200 870 2,1 

Dış sıva 1680 1085 1,4 

İç sıva 1803 1085 0,87 

 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
4.1 Deneysel Sonuçlar 
 
Şekil 3’te 6 cm ısı yalıtımının (3+3 cm) ve (2+2+2 cm) olarak uygulandığı binaya ait içten ve dıştan 
çekilmiş termal kamera görüntüsü bulunmaktadır. Dıştan çekilmiş görüntüde duvar yüzeyinin her iki 
uygulama için de -5.2 oC olduğu görülmektedir. Yalıtım malzemelerinin birleşme yerinde ve saçak 
kısımlarındaki kiriş bölgesinde oluşan ısı köprüleri nedeniyle sıcaklık daha düşüktür. Dıştan bir fark 
olmasa da içten çekilen görüntü de (2+2+2 cm) olarak yapılan uygulamanın iç yüzey sıcaklığının (15.4 
oC) ile (3+3 cm) olarak uygulanan duvardan (13.6 oC) daha sıcak olduğu görülmektedir. Duvarın kiriş 
kısmında oluşan ısı köprüsü daha belirgin olarak görülmektedir. Özellikle (3+3 cm) uygulanan duvarda 
yüzey sıcaklığı 7.5 oC değerine kadar düşmüştür.  
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Şekil 3. Kuzey Cephe (6 cm) Sandviç Duvar Yalıtım Uygulaması (Tiç=18 oC, Tdış=-5.5 oC) 
  
Duvarın katmanları arasındaki sıcaklık değerleri de termokupllar kullanılarak ölçülmüş, dış ortam -5.5 
oC ve iç ortam 18 oC iken dıştan içe doğru her bir katman için sırasıyla (2+2+2 cm duvarda); dış yüzey 
-5.2 oC, -1,9 oC, 0,2 oC, 1,6 oC, 6,4 oC ve iç yüzey sıcaklığı 15,4 oC değerleri elde edilmiştir. Benzer 
şekilde (3+3 cm) duvar için; dış yüzey -5.2 oC, -1.8 oC, 1.7 oC, 5.8 oC ve iç yüzey sıcaklığı 13.6 oC elde 
edilmiştir.  
 

-6,6 °C

0,7°C

-6

-4

-2

0
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Şekil 4. Kuzeybatı Cephe (6 cm) Sandviç İle (3 - 5 cm) İçten Duvar Yalıtım Uygulaması (Tiç=18 oC, 
Tdış=-5.5 oC) 
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Şekil 4’te (6 cm) sandviç duvar ile (3 - 5 cm) içten yalıtımlı duvarın köşesine ait termal görüntüde ilk 
göze çarpan kolon ve kirişlerde oluşan ısı köprüleridir. Görüntünün sağ tarafındaki yalıtım uygulaması 
ısı köprülerinin önlenmesi için içten yalıtım yapılmasının uygun olmadığını belirgin olarak ortaya 
koymaktadır. Şekilin alt kısmındaki iç ortam görüntüsünde de yine kolon ve kirişlerdeki ısı köprülerinin 
oluşturduğu sıcaklık farkları açıkca görülmektedir. Özellikle kolon ve kirişlerin birleşme yerlerinde 6 oC 
değerlere varan sıcaklık farkları oluşmuştur. İç duvar sıcaklığı 15.5 oC civarlarında iken birleşme 
noktasında 9.4 oC değerine kadar düşmüştür. 
 

8,3°C

18,1°C

10

12

14

16

18
SP01: 11,8

AR01: 17,0 AR02: 16,1

AR03: 16,6 AR04: 15,7

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 5. Batı Cephe (5 cm) ve (3 cm) İçten Yalıtım Duvar Uygulaması (Tiç=18 oC, Tdış=-5.5 oC) 
 
Şekil 5’te solda (5 cm) sağda ise (3 cm) içten yalıtım uygulamasına ait sıcaklık değerleri gösterilmiştir. 
Sol tarafta 17 oC olan duvar sıcaklığı sağ tarafta 16.1 oC değerine düşerken, kiriş bölgesinde daha da 
azalmış ve özellikle birleşme yerlerinde 11.8 oC değerine kadar düşmüştür. Duvarın dıştan 
görüntüsünde de aynı durum söz konusu olup, saçaklardaki ısı köprüsü sonucu oluşan ısı kaybı 
görülmektedir. 
 
 
4.2. Sayısal Sonuçlar 
 
Yapılan çalışmanın sayısal analizleri; sonlu hacimler esasına dayalı çözümleme yapan sayısal 
program kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Binanın üç boyutlu modeli çizildikten sonra ağ yapısı 
oluşturulmuştur. Bu aşamada ilk olarak, iki milyon sayıda ağ yapısından başlanarak on iki milyon 
sayısına kadar ağ yapısı oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçlarda 
önemsenmeyecek kadar küçük farklar oluştuğu görülmüştür. Sonuç olarak; yaklaşık 6,5 milyon 
civarında ortalama ve uygun bir ağ yapısı sayısı oluşturulmuştur. Ağ yapısında hacim mesh elemanı 
olarak tetrahedral eleman tipi kullanılmıştır. 
 
Üç farklı düzlem duvarın dış yüzeyleri için elde edilen üç boyutlu analitik sonuçlarla (yalıtımsız, dıştan 
yalıtımlı, sandviç yalıtımlı), kullanılan sayısal programdan elde edilen iki boyutlu ısı iletim denkleminin 
çözümlemesi ile bulunan sayısal sonuçlar, kıyaslamak için karşılaştırılmıştır. Sıcaklık değerleri sayısal 
programda ve analitik hesaplamalarda sırasıyla -2,2 oC ve -2,4 oC; 2 no’lu duvar tipinde -5,4 oC ve -5,5 
oC; 3 no’lu duvar tipinde ise -2,5 oC ve -2,6 oC olarak elde edilmiştir. Görüldüğü üzere sayısal ve 
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analitik sonuçlar birbirine çok yakındır. Böylece kullanılan sayısal yöntemin doğruluğu konusunda 
yeterli hassasiyete sahip olduğu sonucuna varılabilir. 
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Şekil 6. Üç Farklı Düzlem Duvar İçin Analitik ve Nümerik Sonuçların Karşılaştırılması 
 
Şekil 7’de termal kamera sonuçlarına benzer bir dağılım olduğu görülmektedir. Sol kısımdaki dıştan 
yalıtım bölgesinden, sağ taraftaki sandviç duvara geçiş rahatlıkla görülmektedir. Ayrıca kolon 
üzerindeki ısı kayıpları ve farklı yalıtım bölgelerine geçişler de belirgindir. Ancak termal görüntünün 
aksine sayısal modelde, duvarın ortasında olan yalıtım malzemelerinin birleşme yerlerinde meydana 
gelen ısı köprüsü kaynaklı ani sıcaklık değişimleri görülmemektedir. 
 

       
 

Şekil 7. Binanın 3-Boyutlu Modelinin İç ve Dış Duvar Sıcaklık Dağılımları (Tiç=20 oC, Tdış=-6 oC) 
 
Şekil 8’de batı cephedeki içten yalıtımlı duvar ve kuzey cephedeki sandviç duvarların 3 boyutlu 
modellerine ait iç yüzey sıcaklık dağılımları gösterilmiştir. Şekle göre sol tarafta içten sırasıyla yarısı 5 
cm ve diğer yarısı 3 cm olarak yalıtılmış duvar bulunmaktadır. 5 cm olan kısımda sıcaklığın daha fazla 
olduğu renginin daha koyu kırmızı olmasından anlaşılmaktadır. Duvarın birleşme noktasında bulunan 
kolonun üzerinde ısı kayıpları göze çarpmaktadır. Şeklin sağ tarafında 6 cm ile yalıtılmış duvar 
bulunmaktadır. Duvarın sol tarafı; 2 cm içten, 2 cm ortadan ve 2 cm dıştan olmak üzere, sağ tarafı ise; 
3 cm ortadan ve 3 cm dıştan olmak üzere sandviç duvar olarak yalıtılmışlardır. Bu duvarın dıştan 
görüntüsünde belirgin bir sıcaklık farkı olmasa da içten görüntüsünde, özellikle birleşme yerlerinde 
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belirgin farklar olduğu görülmektedir. Sol kısımda 2 cm içten yalıtım olması iç yüzey sıcaklığında artış 
sağlamıştır. Yalıtımı duvarın farklı konumlarına yerleştirmek; sıcaklık salınımlarını azaltmakta, ısıl 
gerilmeleri önlemekte ve enerji tüketimini azaltmakta olumlu etkiler sağlamaktadır. 
 

      
 

Şekil 8. Binanın 3-Boyutlu Modelinin İç ve Dış Duvar Sıcaklık Dağılımları (Tiç=20 oC, Tdış=-6 oC) 
 
Şekillerde gösterilen duvarlar için farklı günlerde, farklı iç ve dış ortam sıcaklıklarında termal kamera 
çekimleri yapılmıştır.  Elde edilen sonuçlar her bir duvar modeli için ayrı ayrı grafiklerde gösterilmiştir. 
 
Şekil 9’de farklı iç ve dış ortam sıcaklıklarında elde edilen deneysel verilerle, üç boyutlu sayısal 
modellere ait sıcaklık değerleri karşılaştırılmıştır. İç ortam sıcaklığının 21 oC, dış ortam sıcaklığının      
-7.5 oC olduğu durumda deneysel iç yüzey sıcaklığı 17.9 oC iken, sayısal iç yüzey sıcaklık değeri 19.3 
oC’dir. Sayısal değerlerdeki farklılık diğer durumlar için de benzer davranışlar göstermiştir. Sayısal 
hesaplarda kullanılan programda birçok durumun ideal kabul edilmesi sonucunda sayısal sonuçlarla 
deneysel veriler arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Değerler arasında belirli bir sıcaklık farkı 
korunmuş ve aynı rejimde davranış sergilenmiştir. Şekilde 4 farklı iç ve dış ortam sıcaklığı için de 
bahsedilen davranış açıkca görülmektedir.  
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Şekil 9. (3+3 cm) Yalıtım Kalınlığına Sahip Duvarın Farklı Ortam Sıcaklıklarındaki Değerlerinin 
Deneysel ve Sayısal Olarak Karşılaştırılması 

 
Şekil 10’da (6 cm) yalıtım kalınlığının (2+2+2 cm) olarak uygulandığı duvarın, farklı iç ve dış ortam 
sıcaklıklarında elde edilmiş deneysel ve sayısal sonuçlarına ait değerler gösterilmiştir. İç ortam 23 oC 
ve dış ortam -9.5 oC sıcaklıklarda iken; deneysel veride iç yüzey sıcaklığı 18 oC, sayısal veride 21.1 
oC; sırasıyla katman sıcaklıkları, deneyselde 16,5 oC, 8 oC, 4,8 oC, -3 ölçülmüş ve sayısalda 17.7 oC, 
9.1 oC, 6.9 oC, -4.5 oC elde edilmiştir. Dıi yüzey sıcaklıkları ise deneyselde -8.7 oC, sayısalda -8.9 oC 
olduğu görülmektedir. Sayısal değerlerin deneysel değerlerden daima yüksek olduğu da açıkca 
ortadadır.  
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Şekil 10. (2+2+2 cm) Yalıtım Kalınlığına Sahip Duvarın Farklı Ortam Sıcaklıklarındaki Değerlerinin 
Deneysel Ve Sayısal Olarak Karşılaştırılması 

 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Yapılan çalışmanın deneysel kısmı, kızılötesi (IR) enerjiyi esas alan termal görüntüleme yöntemi ile 
termal kamera kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her duvarında farklı bir duvar modeli bulunan binanın iç 
ve dış duvarlarının kış aylarında termal kamera ile çekimleri yapılmıştır. Farklı iç ve dış ortam 
şartlarında gerçekleştirilen çekimlerin aynı şartlar için, sonlu hacimler esasına dayanan Fluent 
programı kullanılarak 3 boyutlu modeli oluşturulmuştur. Programda çözüm kolaylığı açısından, iç ve 
dış ortam için ısı taşınım katsayısı değerleri sabit kabul edilmiştir. Benzer şekilde kullanılan yapı ve 
yalıtım malzemelerinin yoğunluk, ısıl depolama ve ısı iletim katsayısı değerleri de sabit kabul 
edilmiştir. Binanın deneysel verilerinin analizleri yapılarak elde edilen sonuçları, 3 boyutlu modelinin 
analizlerinden elde edilen sayısal sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 
 
Sandviç duvar uygulamalarında kolon ve kiriş bileşenlerinin yalıtımsız olması ısı köprüsü oluşmasına 
sebep olmaktadır. Bu durum TS 825 ‘de gösterilen yalıtım detaylarına göre uygulama yapılarak 
önlenebilir. Doğru yalıtım kalınlığı seçilmek koşuluyla; sandviç duvarlarda yalıtım malzemesini tek 
parça olarak kullanmaktansa, duvarın farklı kısımlarında bölerek kullanmak daha iyi sonuçlar 
vermektedir. Binada kullanılan 6 cm yalıtım malzemesinin 3+3 cm ve 2+2+2 cm şeklinde 
uygulanmasından elde edilen sonuçlarda bu durum gösterilmiştir. Aynı yalıtım kalınlığının duvarın 
farklı konumlarına uygulanmasının; iç ortam sıcaklık salınımlarını azalttığı, ısıl gerilmeleri önlediği ve 
enerji tüketimine olumlu etkisinin olduğu deneysel olarak belirlenmiştir.  
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Sandviç duvar uygulamalarında; özellikle aynı duvar üzerinde farklı malzeme ve malzeme kalınlıkları 
kullanılması nedeniyle oluşan ısı köprüleri deneysel hatalara neden olmuştur. Kuzey cephede 6 cm 
kalınlığındaki yalıtımın 2+2+2 cm ve 3+3 cm şeklinde uygulanması sonucu birleşme yerlerinde ısı 
köprüleri oluşumu gözlenmiştir. 
 
İçten yalıtım uygulaması da sandviç duvar uygulamasına paralel olarak kolon ve kirişlerde ısı köprüsü 
oluşumuna sebep olmaktadır. İçten ve sandviç duvar yalıtım uygulamalarının; yalıtım kalınlığı ne 
kadar artırılsa da ısı köprüsü oluşumunu engelleyemediği görülmüştür. Bu durum 3 ve 5 cm 
kalınlığında içten yalıtım uygulaması yapılan duvarda gösterilmiştir. İçten yalıtım uygulamalarında; 
kolon ve kirişler ayrıca ve doğru şekilde yalıtılmalı, duvar ve ısı köprüleri için TS 825 ‘e uygun detaylar 
ve yalıtım kalınlığı seçilmelidir. İçten ve sandviç duvar uygulaması sonucu ortaya çıkan ısı köprüleri; 
küf, mantar, terleme, yoğuşma ve bunlara bağlı olarak boya ve sıva dökülmelerine, beton ve donatıda 
korozyona sebep olacaktır. Tüm bunlar ise; insan ve yapı sağlığını etkileyecek çok önemli sorunlara 
yol açacaktır.   
 
Deneysel çalışmalar sırasında dış ortam sıcaklığının sabit tutulamaması; bulunulan bölgedeki rüzgarın 
taşınımla olan ısı transferine etkisi, zeminde bulunan karın ışınım transferine etkisi ve yansımalar 
sonucu bazı yüzeylerde meydana gelen parlaklığa bağlı hatalar neticesinde çekimlerden elde edilen 
görüntü analizlerinde gerçeğinden farklı durumlar ortaya çıkmıştır. Ancak bu tür durumlar her deneysel 
çalışmada bulunmakta olup, bu çalışmanın da sonuçlarında küçük yüzdesel hatalar dışında ciddi 
problemler oluşturmamıştır. 
 
Sayısal çalışmalar sonrasında elde edilen sonuçlar da deneysel çalışmaları destekler niteliktedir. İçten 
ve sandviç yalıtım uygulamalarından elde edilen deneysel sonuçların paralelinde sayısal sonuçlar elde 
edilmiştir. Deneysel çalışmaların olmazsa olmazı deneysel hatalar bu sayede en aza indirgenmiş ve 
elde edilen sonuçların doğrulundan emin olunmuştur. Deneysel çalışmada; güneş enerjisi, kar 
kaynaklı ışınımlar, rüzgâr ve yön etkisi, taban ve tavan kayıpları sayısal çalışmada bulunmamaktadır. 
Bu durum sonuçlarda; farklı sıcaklık değerleri elde edilmesine sebep olmuştur. Kolon ve kirişlerdeki ısı 
köprüleri sayısal çalışmada da belirgin olarak ortaya çıkan ısı kayıpları nedenlerinden olmuştur.  
 
 
 
 
SEMBOLLER 
 
h : ısı taşınım katsayısı (W/m2 K) 
k : ısıl iletkenlik katsayısı (W/m K) 
ρ : yoğunluk (kg/m3) 
cp : özgül ısı (J/kg K) 
T : sıcaklık (K) 
 
 
İndisler 
 
iç : iç ortam 
dış : dış ortam 
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TÜRKİYE’NİN DÖRT DERECE GÜN BÖLGESİNDE 
BORULAR İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI 

 
 

N. Alpay KÜREKCİ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Dış ortama veya galerilere yerleştirilen ve içlerinde sıcak akışkan geçen her boru ısı kaybeder. Oluşan 
bu ısı kaybı hem yakıt sarfiyatına hem de sıcak akışkanın soğumasına neden olmaktadır. Boruya 
yapılacak yalıtım ile ısı kaybı azalır. Yalıtım kalınlığının artırılması ısı kaybını azaltacak ama yalıtım 
malzemesi maliyetlerini de artıracaktır. Bu çalışmada Türkiye’deki dört derece gün bölgesi için dış 
ortamdan geçen borularda kullanılması gereken optimum yalıtım kalınlıkları hesaplanmıştır. 
Hesaplarda farklı iki yalıtım malzemesi ele alınmış, boru içinden farklı sıcaklıklarda ve farklı hızlarda 
akışkan geçtiği düşünülerek etkileri irdelenmiştir. Her sıcaklık ve her hız değeri için boru içinde ısı 
taşınım katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplarda bölgelerin aylık değişen dış hava sıcaklıkları 
kullanılmıştır. Boruların yalıtımsız ve değişik kalınlıktaki yalıtım malzemesi ile yalıtılması durumlarına 
göre kaybedilen ısı miktarları, bunlara karşılık gelen yakıt miktarı ve yakıt maliyetleri hesaplanmıştır. 
Farklı kalınlıklardaki yalıtım malzeme maliyeti de hesaplanarak toplam maliyet analizleri yapılmıştır. 
Bu analizler sonucunda Türkiye’nin dört derece gün bölgesinde, içlerinden 40–90°C arasında 
sıcaklıkta ve 1–10 m/s hızda su geçen boruların, cam yünü ve kauçuk yalıtım malzemesi ile yalıtılması 
durumunda, optimum yalıtım kalınlıkları, net tasarruf miktarı ve geri ödeme süreleri tablolar ve grafikler 
halinde sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Borular için optimum yalıtım kalınlığı, enerji tasarrufu, net tasarruf miktarı, geri 
ödeme süresi  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Tubes with hot fluid inside and placed in the external environment or galleries lose heat. Due to this 
heat loss, hot fluid gets cold and fuel consumption increases. Heat loss decreases with insulation, but 
insulation cost will also rise with increasing insulation thickness. In this study, for four different degree 
day region in Turkey, optimum insulation thickness of outdoor tubes has been calculated. Effect of hot 
fluid temperature and velocity passing through the tube has been investigated for two different 
insulation materials. Convective heat transfer coefficient in different conditions has been calculated. 
And outdoor air temperatures varying in monthly basis were considered. Heat loss of pipes with and 
without insulation and corresponding fuel consumption and fuel cost have been calculated. 
Considering costs of insulation with changing thickness, total cost analysis has been done. In four 
degree day region of Turkey, using glass wool and rubber as insulation material, hot water 
temperature in the range of 40-90°C and velocity in the range of 1-10 m/s, optimum insulation 
thickness, net saving and payback period have been determined and presented in tables and graphs.  
 
Key Words: Optimum insulation thickness for pipes, energy saving, amount of net saving, payback 
period 
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1. GİRİŞ 
 
Nüfus artışı, kentleşme, büyük şehirlere göç ve yaşam standartlarının iyileşmesi nedenleriyle enerji 
tüketimi dünya çapında hızla artmaktadır [1]. Dünyada enerji üretiminin büyük bir kısmı fosil yakıtların 
yakılması sonucu elde edilmektedir. Dünyadaki fosil yakıtların yakın bir zamanda biteceği bir gerçektir. 
Kalan fosil yakıtlar her geçen gün değerlenmektedir. Bu durumda fosil yakıtların verimli kullanımı 
önem kazanmaktadır. Aynı zamanda enerji tüketiminin neden olduğu çevre kirliliği, günümüzde enerji 
tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir [2]. Ülkemizin enerji kaynakları açısından çok zengin olmadığı 
açıktır; enerji ihtiyacının % 60-65’i ithal edilmektedir. Ayrıca bu ihtiyaç her sene % 4 oranında artış 
göstermektedir [3,4]. 
 

Bina ısıtmalarında ve sanayide kullanılan sıcak su borularının izolasyonu ya hiç yapılmamakta ya da 
piyasada bulunan en ucuz yalıtım malzemeleri ile hiç hesabı yapılmadan 2-3 cm arasında yalıtım 
malzemeleri ile yapılmaktadır. Özellikle dış ortamlardan, galerilerden geçen bu yalıtımsız veya 
yeterince yalıtılmamış borular çevreye ısı enerjisi vermektedir. Bu durum boruların içinden geçen 
akışkanın soğumasına neden olmaktadır [5]. Bu da kaybedilen ısı enerjisini karşılamak amacıyla ısıyı 
hazırlayan kazanın gereğinden fazla yakıt yakmasına sebep olmaktadır. Bu kayıplar kazan 
kapasitesini artırmakta, bu da ilk kurulumda kazan maliyetinin artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca 
kazan kapasitesinin gereğinden fazla olması durumunda daha fazla yakıt yakan kazan, çevreye daha 
fazla atık gaz salacağından, bu durum çevreye de olumsuz etki etmektedir [6]. 
 
Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde; Başoğul Y. vd. [7], Afyonkarahisar’da yakıt olarak 
kömür, fuel-oil, LPG, doğal gaz kullanılması durumunda ayrıca jeotermal kaynak için DN 50–200 
arasındaki borular için kaya yünü ile yalıtım yapılması durumunda optimum yalıtım kalınlığı, enerji 
tasarrufu ve geri ödeme sürelerini vermiştir. Kullanılan değişik yakıtların enerji tasarrufuna etkisini 
göstermiştir.   
 
Li Y.F. vd. [8] içinden soğuk akışkan geçen borular için optimum yalıtım kalınlığı ve enerji tasarruf 
miktarlarını farklı boru çapları için vermiştir.  
 
Öztürk İ.T. vd. [9] farklı termo ekonomik yöntemlerle optimum yalıtım kalınlığını hesaplamış, 
yöntemlerin sonuca etkisini göstermiştir. 
 
Yapılan çalışmalar incelendiğinde; Türkiye’nin tüm derece gün bölgelerinde, içlerinden farklı sıcaklıklar 
ve farklı hızlarda akışkan geçen boruların, farklı yalıtım malzemeleri ile yalıtılması durumunda 
kullanılması gereken optimum yalıtım kalınlıklarının tespit edilmediği anlaşılmıştır. Bu çalışmada ise 
Türkiye’nin dört derece gün bölgesi için, içlerinden 1–10 m/s hızlar arasında su geçen DN 15-DN 200 
arası boruların, cam yünü ve kauçuk yalıtım malzemeleri ile yalıtılması durumunda, kullanılması 
gereken optimum yalıtım kalınlığı, net tasarruf miktarı ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır. Yakıt 
olarak doğal gazın kullanıldığı düşünülmüştür. Boru içindeki geçen akışkanın sıcaklık değerleri 40–
90°C arasında değişmesi durumlarına göre hesaplar tekrarlanarak her bir çap, her bir sıcaklık değeri 
için bölgelere göre değişimler gösterilmiştir.  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOT 
 
2.1. Boru Sisteminin Yapısı 
 
İçlerinden dış ortam sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta akışkan geçen borular, çevrelerine ısı 
enerjisi verirler. Enerji kaybı, iç akışkanın hızı ve sıcaklığı, boru malzemesinin yalıtımlı olup olmaması 
ve dış ortam sıcaklıklarına göre değişiklik gösterir. Ayrıca borularda kullanılan yalıtım malzemelerinin 
ısı iletim katsayısı ve bu malzemenin kalınlığı da ısı kaybını değiştirmektedir. Kalınlık arttıkça ısı kaybı 
azalırken, ilk yatırım maliyeti artmaktadır. 
 
Bu çalışmada dış ortamda bulunan DN15–200 arası boruların içlerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 
m/s hızlarda ve içlerinde her bir hız değeri için 40, 50, 60, 70, 80 ve 90°C sıcaklıklarında su geçtiği 
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kabulü ile cam yünü ve kauçuk yalıtım malzemeleri ile yalıtılmış boruların optimum yalıtım kalınlıkları, 
net tasarruf miktarları ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır. 
 
Hesaplamalarda kullanılan boru malzemesinin modeli Şekil 1’de verilmiştir. Boru malzemesi olarak 
çelik boru seçilmiş ve DN15-DN200 arasındaki tüm çaplar için hesaplar tekrarlanmıştır. Şekilde verilen 
r1 ve r2 değerleri Tablo 1 ile verilen çelik boruların iç, dış çap ve cidar kalınlıkları yardımıyla 
hesaplanmıştır. r3 değeri ise kullanılacak yalıtım malzemesinin kalınlığına göre hesap edilmektedir. 
Hesaplar 1 m boru için yapılmıştır (L=1m). 
 

L

r1 r2 r3

Yalıtım malzemesi

Çelik boru

Dış ortam (hava)

İç ortam (su)  
 

Şekil 1. Hesaplamalarda Kullanılan Boru Modeli 
 
Tablo 1. Hesaplarda Kullanılan Boru Anma Çaplarına Göre, Dış Çap, İç Çap Ve Cidar Kalınlıkları 
 

ANMA ÇAPI DIŞ ÇAP İÇ ÇAP 
CİDAR 

KALINLIĞI 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

1/2″ DN 15 21.3 15.7 2.8 

3/4″ DN 20 26.9 21.1 2.9 

1″ DN 25 33.7 26.9 3.4 

1
 1/4″

 DN 32 42.4 35.2 3.6 

1 
1/2″

 DN 40 48.3 40.9 3.7 

2″ DN 50 60.3 52.5 3.9 

2 
1/2″

 DN 65 73.0 62.6 5.20 

3″ DN 80 88.9 77.9 5.5 

4″ DN 100 114.3 102.3 6 

5″ DN 125 141.0 127.8 6.6 

6″ DN 150 168.3 154.1 7.1 

8″ DN 200 219.1 202.74 8.18 

Hesaplamalarda yalıtım malzemesi olarak cam yünü ve kauçuk kullanılmıştır. Yalıtım malzemelerine 
ait özellikler Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 3’de hesaplamalarda kullanılan Türkiye’nin dört derece gün 
bölgesi için dış hava sıcaklık değerleri verilmiştir [10]. Yakıt olarak kullanılan doğal gaz için değerler 
Tablo 4’de sunulmuştur [11]. 
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Tablo 2. Yalıtım Malzemelerine Ait Özellikler 
 

Yalıtım k2 (W/mK) Cy (TL/m
3
) 

Cam Yünü 0.040 1500 

Kauçuk 0.037 1600 

 
Tablo 3. Bölgelerin Aylık Dış Hava Sıcaklıkları [10] 
 

Aylar 
Td (°C) 

1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 

Ocak 8.4 2.9 -0.3 -5.4 

Şubat 9 4.4 0.1 -4.7 

Mart 11.6 7.3 4.1 0.3 

Nisan 15.8 12.8 10.1 7.9 

Mayıs 21.2 18 14.4 12.8 

Haziran 26.3 22.5 18.5 17.3 

Temmuz 28.7 24.9 21.7 21.4 

Ağustos 27.6 24.3 21.2 21.1 

Eylül 23.5 19.9 17.2 16.5 

Ekim 18.5 14.1 11.6 10.3 

Kasım 13 8.5 5.6 3.1 

Aralık 9.3 3.8 1.3 -2.8 

 
Tablo 4. Kullanılan Yakıtın Alt Isıl Değeri, Fiyatı ve Yakma Sistemi Isıl Verimi [11] 

 

Yakıt Hu (kJ/m
3
) Fiyat (TL/m

3
)  (%) 

Doğal gaz 34526  0.9136  90 

 
 
2.2. Borularda Isı Kaybının Hesabı 
 
Borudan gerçekleşen ısı kaybı aşağıdaki denklem ile hesap edilmektedir. 

 

)T(TUATUAQ di    (1) 

 
Burada; A borunun toplam yüzey alanı, U boru sistemi için toplam ısı transfer katsayısı, T i boru 
içindeki akışkanın ortalama sıcaklığı, Td dış ortam sıcaklığıdır. 
 
Birim boy borudan gerçekleşen ısı kaybı: 
 

L

)TT(UA
q di 


L

Q
  (2) 

 
şeklinde bulunur. 
 
Boru sistemi toplam ısıl direnci Rb, borunun iç ve dış yüzeyleri arasındaki tabakaların ısıl dirençlerinin 
toplamıdır. 
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   (3) 

 
Burada k1, k2, sırasıyla boru ve yalıtım malzemelerinin ısı transfer katsayıları, r1, r2, r3 sırasıyla boru iç, 
boru dış ve yalıtım dış yarıçapları, hi, hd sırasıyla iç ve dış yüzey taşınım ısı transfer katsayılarıdır. 
Boru iç yüzey alanı Ai =2πLr1, boru dış yüzey alanı Ad =2πLr3 şeklinde ifade edilir. 
 
Boru içi taşınım katsayısı Nusselt sayısından hesaplanır. Nusselt sayısı aşağıdaki denklemle 
bulunabilir. Denklemdeki Nu: Nusselt sayısı, Di: boru iç çapı, ki: boru içinden geçen akışkanın ısı iletim 
katsayısı, Re: Reynolds sayısı, Pr: Prandtl sayısıdır. Akışkanın ısınması durumunda n=0.4, soğuması 
durumunda da n=0,3 alınır. Hesaplarda akışkan çevreye ısı enerjisi vereceği ve soğuyacağı için n=0.3 
alınmıştır. 
 

n

i

i

k

D
PrRe023.0

h
Nu 8.0i    (4) 

 
Dış yüzey ısı transfer katsayısı hesaplamalarda sabit olarak alınmıştır (hd=25 W/m

2
K). 

 
Birim boy borudan meydana gelen yıllık ısı kaybı ise: 
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8640030q   (5) 

 
şeklinde hesaplanır. 
 
2.3. Yıllık Enerji Maliyeti ve Optimum Yalıtım Kalınlığı 
 
Boruların dıştan yalıtılması, dış yüzeyden meydana gelecek ısı kaybını önemli ölçüde azaltır. Ancak 
optimum yalıtım kalınlığının belirlenebilmesi için bir maliyet analizinin yapılması gerekir. Birim yüzey 
için kaybedilen yıllık ısı enerji maliyeti Cyıl; 

 

ηHu

Cq
C

yakıtyıl

yıl



   (6) 

 
 

eşitliği ile hesaplanır. Burada Cyakıt yakıtın birim fiyatını, Hu yakıtın alt ısıl değerini,  yakma sistemi 
ısıl verimini göstermektedir.  
 
Optimum yalıtım kalınlığı hesaplanırken, ömür maliyet analizi metodu kullanılmıştır. Yıllık enerji 
maliyeti, şimdiki değer faktörü ve belirlenen ömür süresine göre hesaplanmıştır [12]. Şimdiki değer 
faktörü enflasyon ve faiz oranlarına bağlı olarak aşağıdaki gibi hesaplanır: 

g1

gi
r




   (7) 
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 N

N

r1r

1r1
PWF




   (8) 

 

Burada PWF şimdiki değer faktörü, r gerçek faiz oranı, i faiz oranı, g enflasyon oranını ve N ömür 
süresini göstermektedir. Yalıtım maliyeti ise; 

 

  2
2

2
3 rr  yyalıtım CC    (9) 

 

şeklinde hesaplanır. Burada Cy yalıtım birim fiyatıdır. 
 
Sonuç olarak yalıtılmış bir borunun ömür maliyet analizi metoduna göre toplam maliyeti; 

 

  2

2

2

3 rr  yyıltoplamyalıtım, CPWFCC
  (10) 

 
şeklinde hesaplanır. Yapılan hesaplamalar sonucunda toplam maliyetin minimum olduğu değer, yani 
optimum yalıtım kalınlığı tespit edilir. 
 
 
2.4. Geri Ödeme Süresi 
 
Ctoplam, yalıtımsız borudan toplam ısı kaybı maliyeti olmak üzere, yalıtımın ömrü boyunca elde edilecek 
net tasarrufların bugünkü değerleri toplamı aşağıdaki gibi hesaplanır. 
 

toplamyalıtım,toplamyıl C-CA    (11) 

 
Cyıl

1
 yalıtımsız durumdaki, Cyıl

2
 yalıtımlı durumdaki birim boy için ısı kaybının yıllık enerji maliyeti olmak 

üzere geri ödeme süresi; 
 

2

yıl

1

yıl

yalıtım

CC

C
pp


   (12) 

   
eşitliğiyle hesaplanır. 
 
 
 
 
3. HESAPLAR VE DEĞERLENDİRME 
 
Boruların dış yüzeylerine uygulanan yalıtım kalınlığı arttıkça, borularda oluşan ısı kaybı azalmakta 
dolayısıyla ısı kaybını karşılamak için verilen enerji de azalmaktadır. Bunun yanında yalıtım 
kalınlığının artması, ilk yatırım maliyetini de arttırır. Yalıtım maliyetinin artması, toplam maliyeti etkiler. 
Çalışmada Türkiye’de ki dört derece gün bölgesi için, doğal gaz yakıtı ve iki farklı yalıtım malzemesi 
için optimum yalıtım kalınlıkları, net tasarruf miktarı ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır. Şimdiki 
değer faktörünün hesaplanmasında kullanılan ömür, faiz ve enflasyon değerleri Tablo 5’de 
özetlenmiştir. 
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Tablo 5. Faiz, Enflasyon Oranları ve Zaman [13] 
 

Faiz Oranı (i) 

% 

Enflasyon Oranı (g) 

% 

Ömür (N) 

yıl 

14,5 11,14 10 

 
Borunun içinden geçen su hızının artması boru içi taşınım katsayısını artırmaktadır. Bu durumda 
borudan transfer edilen ısı miktarı artmaktadır. Su hızının artmasının optimum yalıtım kalınlığına etkisi 
incelenmiştir. 

0,06

0,07

0,08

0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hız (m/s)

X
o

p
t 
(m

) 1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge 

 

 
Şekil 2. İçinden 90°C Su Geçen DN 80 Boru İçin Farklı Hızlar İçin Dört Bölgede Cam Yünü İçin 

Optimum Yalıtım Kalınlığı 
 
Şekil 2’den de görüleceği gibi dört bölge için hızın değişimi optimum yalıtım kalınlığını 
değiştirmemektedir. Birim boy boru için yıllık kaybedilen enerji değişimi Şekil 3’de incelenmiştir. Su 
hızın değişimi ile ısı kaybının değişimi % 0,018 olarak hesaplanmış, eğriler neredeyse yatay çıkmıştır. 
Bu nedenle de optimum yalıtım kalınlığı su hızı ile değişmemiştir. Bu nedenle çalışmada verilen 
grafikler sadece boru içinden 2 m/s su geçmesi durumu için verilmiştir.  
 

580000000

600000000

620000000

640000000

660000000

680000000
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q
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J
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Şekil 3. Cam Yünü İle Yalıtılmış, İçinden 90°C Su Geçen DN 80 Boru İçin Farklı Hızlar İçin Dört 
Bölgede Birim Boy Borudan Kaybedilen Isı Enerjisi Miktarı 
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Şekil 4. Cam Yünü ile Yalıtılmış, İçinden 90°C Sıcaklıkta ve 2 M/S Hızda Su Geçen DN 80 Boru İçin 
Dört Bölgede Optimum Yalıtım Kalınlığı ve Farklı Hızlar İçin Net Tasarruf Miktarı A) 1. Bölge, B) 2. 

Bölge, C) 3. Bölge, D) 4. Bölge 
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Yalıtılmış bir boru sisteminde taşınan sıcak su için toplam ısıtma maliyetlerini etkileyen iki parametre 
vardır. Bu parametreler yalıtım ve enerji maliyetleridir. Boru sisteminde yalıtım kalınlığının artmasına 
bağlı olarak ısı kaybı azalır. Bu yüzden birim uzunluktaki boru sisteminde taşınan suyu ısıtmak için 
gerekli enerji ihtiyacı azalır ve toplam maliyet düşer. Ancak yalıtım kalınlığının gereğinden fazla 
arttırılması, yalıtım maliyetini arttırır. Bu durumda yüksek yalıtım maliyeti nedeniyle belli bir noktadan 
sonra toplam maliyet artmaya başlar. Toplam maliyetin minimum olduğu bu nokta, optimum yalıtım 
kalınlığı olarak ifade edilmektedir. Türkiye’nin dört derece gün bölgesinde cam yünü yalıtım malzemesi 
için yalıtım kalınlığına göre yıllık maliyetin değişimi Şekil 4’de gösterilmiştir. Şekil 4’de görüldüğü gibi 
toplam maliyet belirli bir değere kadar azalmakta ve bu değerden sonra artmaktadır. Toplam maliyetin 
minimum olduğu değer optimum yalıtım kalınlığını vermektedir. Buradaki optimum yalıtım kalınlığı 
DN80 boru için 1. ve 2. Bölgelerde 7 cm, 3. ve 4. bölgelerde 8 cm olarak tespit edilmiştir. Diğer 
taraftan, yalıtım maliyeti düz duvar yalıtımı uygulamalarında yalıtım kalınlığı ile doğrusal artmaktadır. 
Ancak bu durum Şekil 4’de görüldüğü gibi boru yalıtımındaki silindirik geometri nedeniyle doğrusal 
olarak artmamaktadır. Şekil 4’de yalıtım kalınlığının değişmesi durumunda farklı hızlar için net tasarruf 
miktarları değişimi verilmiştir. Optimum yalıtım kalınlığı değerinde, net tasarruf miktarı da maksimum 
olmaktadır.  
 
Yalıtım malzemesi olarak cam yünü ile kauçuk malzeme seçilmiş ve hesaplamalar bu en çok 
kullanılan yalıtım malzemeler için yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. Tablo 
6’da cam yünü için 40–90˚C sıcaklıklar arasında, DN 15-DN 200 arasında boru çapları için, Türkiye’nin 
dört derece gün bölgesi de optimum yalıtım kalınlıkları, net tasarruf miktarları ve geri ödeme süreleri 
verilmiştir. Beklenildiği gibi, daha soğuk bölgelerde optimum yalıtım kalınlığı daha kalın çıkarken, 
tasarruf miktarı da artmaktadır. Aynı çap değeri için boru içinden geçen akışkanın sıcaklığı arttıkça 
optimum yalıtım kalınlığı ve net tasarruf miktarı da artmaktadır.   
 
Seçilen ikinci yalıtım malzemesi olan kauçuk için benzer çalışmalar yapılmış ve sonuçlar Tablo 7’de 
sunulmuştur. Kauçuk malzemesinin gerek birim fiyatının farklı olması, gerekse ısı iletim katsayısının 
cam yününe göre daha düşük olması nedeniyle, optimum yalıtım kalınlık değerleri cam yününe göre 
daha az olduğu durumlar tespit edilmiştir.  
 
Şekil 5’te içinden 40–90˚C arasında sıcak su geçen, DN15 ile DN200 arasındaki borularda, cam yünü 
için optimum yalıtım kalınlık değerleri verilmiştir. Büyük borularda optimum yalıtım kalınlığı, küçük 
borulara göre daha kalın olmakta ve içinden geçen sıcaklığını artması ile de bu değer daha da 
artmaktadır. Şekil incelendiğinde, dış havanın daha da soğuk olduğu dördüncü bölgeye doğru 
optimum yalıtım kalınlık değerlerinin arttığı görülmektedir. 
 
Şekil 6’da içinden 40–90˚C arasında sıcak su geçen, DN15 ile DN200 arasındaki borularda, cam yünü 
kullanılması durumunda net tasarruf miktarları verilmiştir. Net tasarruf miktarı değeri birim boy borudan 
ömür boyunca elde edilen net tasarruf miktarıdır. Şekilden de görüleceği üzerine içinden geçen 
akışkanın sıcaklığının artması ve boru çapının artması, yapılan net tasarruf miktarını artırmaktadır. Bu 
durum yapılan yalıtımın içinden geçen akışkanın sıcaklığının artması ile daha da önemli hale 
geleceğini gösterir. Ayrıca boru çapının artması ile yapılacak tasarruf miktarının artması, daha kalın 
boruların çok daha iyi yalıtılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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Tablo 6. Cam Yünü Yalıtım Malzemesi İçin Farklı İç Sıcaklıklarda Optimum Yalıtım Kalınlığı, Net 
Tasarruf Miktarı ve Geri Ödeme Süreleri 
 

40 °C  50 °C  60 °C 

Bölge 
DN 15  

Bölge 
DN 15  

Bölge 
DN 15 

xopt Ayıl pp  xopt Ayıl pp  xopt Ayıl pp 

  (m) (TL/m.yıl) (yıl)    (m) (TL/m.yıl) (yıl)    (m) (TL/m.yıl) (yıl) 

1. Bölge 0,03 225,62 0,0321  1. Bölge 0,04 331,63 0,0348  1. Bölge 0,04 438,17 0,0264 

2. Bölge 0,04 269,00 0,0430  2. Bölge 0,04 375,51 0,0308  2. Bölge 0,04 482,07 0,0240 

3. Bölge 0,04 302,59 0,0382  3. Bölge 0,04 409,12 0,0282  3. Bölge 0,05 515,91 0,0326 

4. Bölge 0,04 327,14 0,0353  4. Bölge 0,04 433,67 0,0266  4. Bölge 0,05 540,73 0,0311 

  DN 20    DN 20    DN 20 

1. Bölge 0,04 289,65 0,0435  1. Bölge 0,04 425,63 0,0296  1. Bölge 0,05 561,80 0,0323 

2. Bölge 0,04 345,66 0,0365  2. Bölge 0,04 481,67 0,0262  2. Bölge 0,05 618,41 0,0293 

3. Bölge 0,04 388,55 0,0325  3. Bölge 0,04 524,58 0,0240  3. Bölge 0,05 661,76 0,0274 

4. Bölge 0,04 419,90 0,0300  4. Bölge 0,05 556,00 0,0326  4. Bölge 0,05 693,43 0,0261 

  DN 25    DN 25    DN 25 

1. Bölge 0,04 367,97 0,0378  1. Bölge 0,04 539,78 0,0257  1. Bölge 0,05 712,63 0,0277 

2. Bölge 0,04 438,74 0,0317  2. Bölge 0,05 610,59 0,0323  2. Bölge 0,05 784,11 0,0252 

3. Bölge 0,04 492,92 0,0282  3. Bölge 0,05 665,30 0,0296  3. Bölge 0,05 838,85 0,0235 

4. Bölge 0,04 532,53 0,0261  4. Bölge 0,05 705,29 0,0280  4. Bölge 0,05 878,85 0,0224 

  DN 32    DN 32    DN 32 

1. Bölge 0,04 468,42 0,0332  1. Bölge 0,05 686,23 0,0317  1. Bölge 0,05 906,04 0,0240 

2. Bölge 0,04 558,11 0,0278  2. Bölge 0,05 776,77 0,0280  2. Bölge 0,05 996,61 0,0218 

3. Bölge 0,04 626,78 0,0248  3. Bölge 0,05 846,09 0,0257  3. Bölge 0,05 1065,95 0,0204 

4. Bölge 0,04 676,97 0,0229  4. Bölge 0,05 896,75 0,0243  4. Bölge 0,05 1116,63 0,0195 

  DN 40    DN 40    DN 40 

1. Bölge 0,04 536,60 0,0310  1. Bölge 0,05 786,08 0,0295  1. Bölge 0,05 1037,32 0,0223 

2. Bölge 0,04 639,13 0,0260  2. Bölge 0,05 889,56 0,0260  2. Bölge 0,05 1140,84 0,0203 

3. Bölge 0,04 717,64 0,0232  3. Bölge 0,05 968,79 0,0239  3. Bölge 0,06 1220,15 0,0251 

4. Bölge 0,05 775,47 0,0299  4. Bölge 0,05 1026,70 0,0226  4. Bölge 0,06 1278,43 0,0240 

  DN 50    DN 50    DN 50 

1. Bölge 0,04 675,34 0,0280  1. Bölge 0,05 989,25 0,0263  1. Bölge 0,05 1304,46 0,0199 

2. Bölge 0,04 804,00 0,0235  2. Bölge 0,05 1119,08 0,0232  2. Bölge 0,06 1434,85 0,0237 

3. Bölge 0,05 903,33 0,0288  3. Bölge 0,05 1218,48 0,0213  3. Bölge 0,06 1534,87 0,0222 

4. Bölge 0,05 975,94 0,0266  4. Bölge 0,05 1291,13 0,0201  4. Bölge 0,06 1607,97 0,0212 

  DN 65    DN 65    DN 65 

1. Bölge 0,04 821,59 0,0259  1. Bölge 0,05 1203,46 0,0241  1. Bölge 0,06 1586,75 0,0237 

2. Bölge 0,05 978,52 0,0296  2. Bölge 0,05 1361,06 0,0213  2. Bölge 0,06 1745,31 0,0215 

3. Bölge 0,05 1099,13 0,0264  3. Bölge 0,06 1481,76 0,0254  3. Bölge 0,06 1866,72 0,0201 

4. Bölge 0,05 1187,28 0,0244  4. Bölge 0,06 1570,45 0,0239  4. Bölge 0,06 1955,45 0,0192 

  DN 80    DN 80    DN 80 

1. Bölge 0,05 1005,46 0,0325  1. Bölge 0,05 1472,63 0,0222  1. Bölge 0,06 1941,75 0,0217 

2. Bölge 0,05 1197,86 0,0273  2. Bölge 0,06 1665,29 0,0253  2. Bölge 0,06 2135,40 0,0197 

3. Bölge 0,05 1345,18 0,0243  3. Bölge 0,06 1813,50 0,0232  3. Bölge 0,06 2283,67 0,0184 

4. Bölge 0,05 1452,85 0,0225  4. Bölge 0,06 1921,83 0,0219  4. Bölge 0,06 2392,04 0,0176 

  DN 100    DN 100    DN 100 

1. Bölge 0,05 1300,09 0,0298  1. Bölge 0,06 1902,67 0,0259  1. Bölge 0,06 2508,79 0,0196 

2. Bölge 0,05 1548,20 0,0250  2. Bölge 0,06 2152,28 0,0229  2. Bölge 0,06 2758,49 0,0179 

3. Bölge 0,05 1738,16 0,0223  3. Bölge 0,06 2343,39 0,0210  3. Bölge 0,07 2950,12 0,0206 

4. Bölge 0,05 1877,01 0,0206  4. Bölge 0,06 2483,06 0,0198  4. Bölge 0,07 3090,41 0,0197 

  DN 125    DN 125    DN 125 

1. Bölge 0,05 1609,60 0,0280  1. Bölge 0,06 2355,43 0,0241  1. Bölge 0,06 3104,52 0,0183 

2. Bölge 0,05 1916,23 0,0235  2. Bölge 0,06 2663,90 0,0213  2. Bölge 0,07 3413,98 0,0204 

3. Bölge 0,06 2151,14 0,0264  3. Bölge 0,06 2900,08 0,0196  3. Bölge 0,07 3651,19 0,0191 

4. Bölge 0,06 2323,67 0,0245  4. Bölge 0,06 3072,70 0,0185  4. Bölge 0,07 3824,55 0,0182 

  DN 150    DN 150    DN 150 

1. Bölge 0,05 1926,01 0,0267  1. Bölge 0,06 2818,31 0,0229  1. Bölge 0,07 3714,22 0,0212 

2. Bölge 0,05 2292,47 0,0224  2. Bölge 0,06 3186,95 0,0203  2. Bölge 0,07 4084,45 0,0192 

3. Bölge 0,06 2574,12 0,0251  3. Bölge 0,06 3469,20 0,0186  3. Bölge 0,07 4367,92 0,0180 

4. Bölge 0,06 2780,30 0,0232  4. Bölge 0,07 3676,00 0,0214  4. Bölge 0,07 4575,10 0,0172 

  DN 200    DN 200    DN 200 

1. Bölge 0,05 2514,11 0,0252  1. Bölge 0,06 3678,68 0,0215  1. Bölge 0,07 4848,19 0,0197 

2. Bölge 0,06 2992,64 0,0264  2. Bölge 0,06 4159,18 0,0190  2. Bölge 0,07 5330,75 0,0179 

3. Bölge 0,06 3360,33 0,0235  3. Bölge 0,07 4528,38 0,0211  3. Bölge 0,07 5700,23 0,0167 

4. Bölge 0,06 3629,07 0,0217  4. Bölge 0,07 4798,30 0,0199  4. Bölge 0,08 5970,53 0,0189 
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Tablo 6. ‘nın devamı 
 

70 °C  80 °C  90 °C 

Bölge 
DN 15  

Bölge 
DN 15  

Bölge 
DN 15 

xopt Ayıl pp  xopt Ayıl pp  xopt Ayıl pp 

  (m) (TL/m.yıl) (yıl)    (m) (TL/m.yıl) (yıl)    (m) (TL/m.yıl) (yıl) 

1. Bölge 0,05 545,29 0,0308  1. Bölge 0,05 653,00 0,0257  1. Bölge 0,05 760,73 0,0221 

2. Bölge 0,05 589,65 0,0285  2. Bölge 0,05 697,38 0,0241  2. Bölge 0,05 805,12 0,0209 

3. Bölge 0,05 623,62 0,0269  3. Bölge 0,05 731,36 0,0230  3. Bölge 0,06 839,13 0,0274 

4. Bölge 0,05 648,45 0,0259  4. Bölge 0,05 756,19 0,0222  4. Bölge 0,06 864,15 0,0266 

  DN 20    DN 20    DN 20 

1. Bölge 0,05 699,24 0,0259  1. Bölge 0,05 836,71 0,0217  1. Bölge 0,06 974,51 0,0252 

2. Bölge 0,05 755,86 0,0240  2. Bölge 0,05 893,34 0,0203  2. Bölge 0,06 1031,54 0,0238 

3. Bölge 0,05 799,22 0,0227  3. Bölge 0,06 936,76 0,0262  3. Bölge 0,06 1075,21 0,0229 

4. Bölge 0,05 830,90 0,0218  4. Bölge 0,06 968,67 0,0254  4. Bölge 0,06 1107,13 0,0222 

  DN 25    DN 25    DN 25 

1. Bölge 0,05 886,19 0,0223  1. Bölge 0,06 1060,00 0,0250  1. Bölge 0,06 1234,76 0,0215 

2. Bölge 0,05 957,70 0,0206  2. Bölge 0,06 1131,99 0,0234  2. Bölge 0,06 1306,76 0,0203 

3. Bölge 0,05 1012,45 0,0195  3. Bölge 0,06 1187,11 0,0223  3. Bölge 0,06 1361,89 0,0195 

4. Bölge 0,06 1052,62 0,0252  4. Bölge 0,06 1227,39 0,0216  4. Bölge 0,06 1402,18 0,0189 

  DN 32    DN 32    DN 32 

1. Bölge 0,05 1125,93 0,0193  1. Bölge 0,06 1347,15 0,0215  1. Bölge 0,06 1568,49 0,0185 

2. Bölge 0,06 1217,00 0,0238  2. Bölge 0,06 1438,32 0,0201  2. Bölge 0,06 1659,68 0,0174 

3. Bölge 0,06 1286,79 0,0225  3. Bölge 0,06 1508,13 0,0192  3. Bölge 0,06 1729,51 0,0167 

4. Bölge 0,06 1337,80 0,0216  4. Bölge 0,06 1559,15 0,0186  4. Bölge 0,07 1780,64 0,0208 

  DN 40    DN 40    DN 40 

1. Bölge 0,06 1289,12 0,0238  1. Bölge 0,06 1542,04 0,0199  1. Bölge 0,06 1795,00 0,0171 

2. Bölge 0,06 1393,30 0,0220  2. Bölge 0,06 1646,24 0,0186  2. Bölge 0,07 1899,38 0,0205 

3. Bölge 0,06 1473,06 0,0208  3. Bölge 0,06 1726,02 0,0177  3. Bölge 0,07 1979,53 0,0197 

4. Bölge 0,06 1531,35 0,0200  4. Bölge 0,06 1784,33 0,0172  4. Bölge 0,07 2038,11 0,0191 

  DN 50    DN 50    DN 50 

1. Bölge 0,06 1621,39 0,0210  1. Bölge 0,06 1938,64 0,0175  1. Bölge 0,07 2256,78 0,0190 

2. Bölge 0,06 1752,06 0,0194  2. Bölge 0,07 2069,37 0,0208  2. Bölge 0,07 2388,07 0,0180 

3. Bölge 0,06 1852,11 0,0184  3. Bölge 0,07 2169,87 0,0198  3. Bölge 0,07 2488,59 0,0173 

4. Bölge 0,06 1925,23 0,0177  4. Bölge 0,07 2243,33 0,0192  4. Bölge 0,07 2562,05 0,0168 

  DN 65    DN 65    DN 65 

1. Bölge 0,06 1971,76 0,0191  1. Bölge 0,07 2357,30 0,0200  1. Bölge 0,07 2744,09 0,0172 

2. Bölge 0,06 2130,37 0,0177  2. Bölge 0,07 2516,61 0,0187  2. Bölge 0,07 2903,44 0,0162 

3. Bölge 0,06 2251,81 0,0167  3. Bölge 0,07 2638,58 0,0179  3. Bölge 0,07 3025,44 0,0156 

4. Bölge 0,07 2340,92 0,0202  4. Bölge 0,07 2727,73 0,0173  4. Bölge 0,07 3114,61 0,0151 

  DN 80    DN 80    DN 80 

1. Bölge 0,06 2411,98 0,0175  1. Bölge 0,07 2883,95 0,0182  1. Bölge 0,07 3356,33 0,0156 

2. Bölge 0,07 2606,18 0,0201  2. Bölge 0,07 3078,51 0,0170  2. Bölge 0,07 3550,92 0,0148 

3. Bölge 0,07 2755,10 0,0190  3. Bölge 0,07 3227,47 0,0162  3. Bölge 0,08 3700,32 0,0172 

4. Bölge 0,07 2863,95 0,0183  4. Bölge 0,07 3336,34 0,0157  4. Bölge 0,08 3809,55 0,0167 

  DN 100    DN 100    DN 100 

1. Bölge 0,07 3116,26 0,0195  1. Bölge 0,07 3725,22 0,0163  1. Bölge 0,08 4335,16 0,0169 

2. Bölge 0,07 3367,04 0,0181  2. Bölge 0,07 3976,06 0,0153  2. Bölge 0,08 4586,82 0,0160 

3. Bölge 0,07 3559,05 0,0171  3. Bölge 0,08 4168,48 0,0176  3. Bölge 0,08 4779,50 0,0153 

4. Bölge 0,07 3699,39 0,0164  4. Bölge 0,08 4309,28 0,0170  4. Bölge 0,08 4920,33 0,0149 

  DN 125    DN 125    DN 125 

1. Bölge 0,07 3856,53 0,0180  1. Bölge 0,08 4609,32 0,0181  1. Bölge 0,08 5364,30 0,0155 

2. Bölge 0,07 4166,44 0,0167  2. Bölge 0,08 4920,24 0,0169  2. Bölge 0,08 5675,28 0,0147 

3. Bölge 0,07 4403,72 0,0158  3. Bölge 0,08 5158,29 0,0162  3. Bölge 0,08 5913,39 0,0141 

4. Bölge 0,08 4577,28 0,0182  4. Bölge 0,08 5332,28 0,0156  4. Bölge 0,08 6087,42 0,0137 

  DN 150    DN 150    DN 150 

1. Bölge 0,07 4613,36 0,0170  1. Bölge 0,08 5514,23 0,0170  1. Bölge 0,08 6416,48 0,0146 

2. Bölge 0,07 4983,71 0,0158  2. Bölge 0,08 5885,78 0,0159  2. Bölge 0,08 6788,13 0,0138 

3. Bölge 0,08 5268,03 0,0178  3. Bölge 0,08 6170,27 0,0152  3. Bölge 0,09 7073,29 0,0155 

4. Bölge 0,08 5475,90 0,0171  4. Bölge 0,08 6378,19 0,0147  4. Bölge 0,09 7281,74 0,0150 

  DN 200    DN 200    DN 200 

1. Bölge 0,08 6020,62 0,0187  1. Bölge 0,08 7196,41 0,0157  1. Bölge 0,09 8373,47 0,0157 

2. Bölge 0,08 6504,76 0,0173  2. Bölge 0,08 7680,69 0,0147  2. Bölge 0,09 8858,97 0,0148 

3. Bölge 0,08 6875,44 0,0164  3. Bölge 0,09 8051,74 0,0163  3. Bölge 0,09 9230,70 0,0142 

4. Bölge 0,08 7146,36 0,0158  4. Bölge 0,09 8323,36 0,0158  4. Bölge 0,09 9502,38 0,0138 
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Tablo 7. Kauçuk Yalıtım Malzemesi İçin Farklı İç Sıcaklıklarda Optimum Yalıtım Kalınlığı, Net Tasarruf 
Miktarı ve Geri Ödeme Süreleri 
 

40 °C  50 °C  60 °C 

Bölge 
DN 15  

Bölge 
DN 15  

Bölge 
DN 15 

xopt Ayıl pp  xopt Ayıl pp  xopt Ayıl pp 

  (m) (TL/m.yıl) (yıl)    (m) (TL/m.yıl) (yıl)    (m) (TL/m.yıl) (yıl) 

1. Bölge 0,03 227,23 0,0340  1. Bölge 0,04 333,51 0,0370  1. Bölge 0,04 440,87 0,0280 

2. Bölge 0,03 270,78 0,0286  2. Bölge 0,04 377,73 0,0326  2. Bölge 0,04 485,11 0,0254 

3. Bölge 0,04 304,24 0,0405  3. Bölge 0,04 411,59 0,0299  3. Bölge 0,04 518,98 0,0237 

4. Bölge 0,04 328,98 0,0375  4. Bölge 0,04 436,34 0,0282  4. Bölge 0,04 543,74 0,0227 

  DN 20    DN 20    DN 20 

1. Bölge 0,03 291,42 0,0294  1. Bölge 0,04 427,78 0,0314  1. Bölge 0,04 564,76 0,0238 

2. Bölge 0,04 347,26 0,0387  2. Bölge 0,04 484,20 0,0278  2. Bölge 0,04 621,20 0,0217 

3. Bölge 0,04 390,44 0,0345  3. Bölge 0,04 527,40 0,0255  3. Bölge 0,05 664,67 0,0291 

4. Bölge 0,04 422,00 0,0319  4. Bölge 0,04 558,97 0,0241  4. Bölge 0,05 696,54 0,0277 

  DN 25    DN 25    DN 25 

1. Bölge 0,04 369,38 0,0401  1. Bölge 0,04 542,23 0,0273  1. Bölge 0,05 715,26 0,0294 

2. Bölge 0,04 440,58 0,0336  2. Bölge 0,04 613,46 0,0242  2. Bölge 0,05 787,13 0,0267 

3. Bölge 0,04 495,09 0,0299  3. Bölge 0,04 668,00 0,0222  3. Bölge 0,05 842,16 0,0250 

4. Bölge 0,04 534,93 0,0277  4. Bölge 0,05 707,89 0,0297  4. Bölge 0,05 882,38 0,0238 

  DN 32    DN 32    DN 32 

1. Bölge 0,04 470,05 0,0352  1. Bölge 0,04 689,00 0,0240  1. Bölge 0,05 909,07 0,0255 

2. Bölge 0,04 560,24 0,0296  2. Bölge 0,04 779,22 0,0213  2. Bölge 0,05 1000,07 0,0232 

3. Bölge 0,04 629,29 0,0263  3. Bölge 0,05 848,83 0,0274  3. Bölge 0,05 1069,75 0,0217 

4. Bölge 0,04 679,75 0,0244  4. Bölge 0,05 899,74 0,0258  4. Bölge 0,05 1120,68 0,0207 

  DN 40    DN 40    DN 40 

1. Bölge 0,04 538,38 0,0330  1. Bölge 0,04 788,60 0,0225  1. Bölge 0,05 1040,61 0,0237 

2. Bölge 0,04 641,45 0,0277  2. Bölge 0,05 892,18 0,0277  2. Bölge 0,05 1144,60 0,0216 

3. Bölge 0,04 720,36 0,0246  3. Bölge 0,05 971,77 0,0254  3. Bölge 0,05 1224,22 0,0202 

4. Bölge 0,04 778,03 0,0228  4. Bölge 0,05 1029,94 0,0240  4. Bölge 0,05 1282,41 0,0193 

  DN 50    DN 50    DN 50 

1. Bölge 0,04 677,41 0,0298  1. Bölge 0,05 991,74 0,0280  1. Bölge 0,05 1308,26 0,0212 

2. Bölge 0,04 806,69 0,0250  2. Bölge 0,05 1122,11 0,0247  2. Bölge 0,05 1438,67 0,0193 

3. Bölge 0,04 905,67 0,0223  3. Bölge 0,05 1221,92 0,0227  3. Bölge 0,05 1538,52 0,0180 

4. Bölge 0,05 978,38 0,0283  4. Bölge 0,05 1294,87 0,0214  4. Bölge 0,06 1611,81 0,0225 

  DN 65    DN 65    DN 65 

1. Bölge 0,04 823,96 0,0276  1. Bölge 0,05 1206,31 0,0256  1. Bölge 0,05 1590,46 0,0194 

2. Bölge 0,04 980,87 0,0232  2. Bölge 0,05 1364,52 0,0227  2. Bölge 0,06 1748,95 0,0229 

3. Bölge 0,05 1101,57 0,0281  3. Bölge 0,05 1485,65 0,0208  3. Bölge 0,06 1870,77 0,0214 

4. Bölge 0,05 1190,06 0,0260  4. Bölge 0,05 1574,18 0,0196  4. Bölge 0,06 1959,81 0,0205 

  DN 80    DN 80    DN 80 

1. Bölge 0,04 1008,11 0,0257  1. Bölge 0,05 1475,90 0,0237  1. Bölge 0,06 1945,31 0,0231 

2. Bölge 0,05 1200,15 0,0291  2. Bölge 0,05 1669,10 0,0209  2. Bölge 0,06 2139,58 0,0210 

3. Bölge 0,05 1347,99 0,0259  3. Bölge 0,05 1817,02 0,0192  3. Bölge 0,06 2288,32 0,0196 

4. Bölge 0,05 1456,05 0,0240  4. Bölge 0,06 1925,32 0,0233  4. Bölge 0,06 2397,04 0,0187 

  DN 100    DN 100    DN 100 

1. Bölge 0,04 1302,22 0,0238  1. Bölge 0,05 1906,49 0,0217  1. Bölge 0,06 2513,06 0,0209 

2. Bölge 0,05 1550,95 0,0266  2. Bölge 0,05 2155,56 0,0192  2. Bölge 0,06 2763,50 0,0190 

3. Bölge 0,05 1741,56 0,0237  3. Bölge 0,06 2347,17 0,0224  3. Bölge 0,06 2955,25 0,0178 

4. Bölge 0,05 1880,87 0,0220  4. Bölge 0,06 2487,26 0,0211  4. Bölge 0,06 3095,39 0,0170 

  DN 125    DN 125    DN 125 

1. Bölge 0,05 1611,87 0,0298  1. Bölge 0,05 2358,84 0,0204  1. Bölge 0,06 3109,52 0,0195 

2. Bölge 0,05 1919,48 0,0250  2. Bölge 0,06 2667,68 0,0227  2. Bölge 0,06 3418,97 0,0177 

3. Bölge 0,05 2155,01 0,0223  3. Bölge 0,06 2904,52 0,0209  3. Bölge 0,06 3655,91 0,0166 

4. Bölge 0,05 2327,15 0,0206  4. Bölge 0,06 3077,61 0,0197  4. Bölge 0,07 3829,61 0,0194 

  DN 150    DN 150    DN 150 

1. Bölge 0,05 1928,63 0,0284  1. Bölge 0,06 2821,67 0,0244  1. Bölge 0,06 3719,31 0,0185 

2. Bölge 0,05 2296,21 0,0239  2. Bölge 0,06 3191,29 0,0216  2. Bölge 0,06 4089,08 0,0168 

3. Bölge 0,05 2577,66 0,0213  3. Bölge 0,06 3474,30 0,0198  3. Bölge 0,07 4373,22 0,0192 

4. Bölge 0,06 2783,57 0,0247  4. Bölge 0,06 3681,14 0,0187  4. Bölge 0,07 4580,89 0,0183 

  DN 200    DN 200    DN 200 

1. Bölge 0,05 2517,37 0,0269  1. Bölge 0,06 3682,85 0,0229  1. Bölge 0,07 4852,83 0,0210 

2. Bölge 0,05 2996,43 0,0226  2. Bölge 0,06 4164,56 0,0202  2. Bölge 0,07 5336,47 0,0191 

3. Bölge 0,06 3363,71 0,0250  3. Bölge 0,06 4533,38 0,0186  3. Bölge 0,07 5706,77 0,0178 

4. Bölge 0,06 3633,12 0,0232  4. Bölge 0,06 4802,94 0,0175  4. Bölge 0,07 5977,40 0,0170 
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Tablo 7’nin Devamı 
 

70 °C  80 °C  90 °C 

Bölge 
DN 15  

Bölge 
DN 15  

Bölge 
DN 15 

xopt Ayıl pp  xopt Ayıl pp  xopt Ayıl pp 

  (m) (TL/m.yıl) (yıl)    (m) (TL/m.yıl) (yıl)    (m) (TL/m.yıl) (yıl) 

1. Bölge 0,04 548,28 0,0225  1. Bölge 0,05 656,51 0,0273  1. Bölge 0,05 764,98 0,0234 

2. Bölge 0,05 592,72 0,0302  2. Bölge 0,05 701,19 0,0256  2. Bölge 0,05 809,68 0,0221 

3. Bölge 0,05 626,93 0,0286  3. Bölge 0,05 735,40 0,0244  3. Bölge 0,05 843,90 0,0212 

4. Bölge 0,05 651,93 0,0275  4. Bölge 0,05 760,41 0,0236  4. Bölge 0,05 868,91 0,0206 

  DN 20    DN 20    DN 20 

1. Bölge 0,05 702,38 0,0275  1. Bölge 0,05 840,68 0,0230  1. Bölge 0,05 979,00 0,0197 

2. Bölge 0,05 759,34 0,0255  2. Bölge 0,05 897,66 0,0215  2. Bölge 0,05 1035,99 0,0187 

3. Bölge 0,05 802,96 0,0241  3. Bölge 0,05 941,28 0,0205  3. Bölge 0,06 1079,66 0,0243 

4. Bölge 0,05 834,84 0,0232  4. Bölge 0,05 973,17 0,0199  4. Bölge 0,06 1111,75 0,0236 

  DN 25    DN 25    DN 25 

1. Bölge 0,05 889,75 0,0236  1. Bölge 0,05 1064,29 0,0198  1. Bölge 0,06 1239,17 0,0228 

2. Bölge 0,05 961,65 0,0219  2. Bölge 0,05 1136,20 0,0185  2. Bölge 0,06 1311,52 0,0215 

3. Bölge 0,05 1016,69 0,0207  3. Bölge 0,06 1191,28 0,0237  3. Bölge 0,06 1366,92 0,0207 

4. Bölge 0,05 1056,92 0,0199  4. Bölge 0,06 1231,76 0,0229  4. Bölge 0,06 1407,41 0,0201 

  DN 32    DN 32    DN 32 

1. Bölge 0,05 1130,02 0,0206  1. Bölge 0,06 1351,21 0,0229  1. Bölge 0,06 1573,52 0,0196 

2. Bölge 0,05 1221,05 0,0190  2. Bölge 0,06 1442,79 0,0214  2. Bölge 0,06 1665,11 0,0185 

3. Bölge 0,05 1290,75 0,0180  3. Bölge 0,06 1512,90 0,0204  3. Bölge 0,06 1735,24 0,0178 

4. Bölge 0,06 1341,83 0,0230  4. Bölge 0,06 1564,14 0,0197  4. Bölge 0,06 1786,49 0,0173 

  DN 40    DN 40    DN 40 

1. Bölge 0,05 1293,08 0,0191  1. Bölge 0,06 1546,45 0,0211  1. Bölge 0,06 1800,45 0,0181 

2. Bölge 0,05 1397,10 0,0177  2. Bölge 0,06 1651,07 0,0198  2. Bölge 0,06 1905,09 0,0171 

3. Bölge 0,06 1477,18 0,0221  3. Bölge 0,06 1731,18 0,0189  3. Bölge 0,06 1985,22 0,0165 

4. Bölge 0,06 1535,72 0,0213  4. Bölge 0,06 1789,73 0,0183  4. Bölge 0,06 2043,78 0,0160 

  DN 50    DN 50    DN 50 

1. Bölge 0,06 1625,28 0,0223  1. Bölge 0,06 1943,71 0,0187  1. Bölge 0,06 2262,20 0,0160 

2. Bölge 0,06 1756,44 0,0207  2. Bölge 0,06 2074,90 0,0175  2. Bölge 0,07 2393,46 0,0192 

3. Bölge 0,06 1856,86 0,0195  3. Bölge 0,06 2175,34 0,0167  3. Bölge 0,07 2494,32 0,0184 

4. Bölge 0,06 1930,25 0,0188  4. Bölge 0,06 2248,75 0,0161  4. Bölge 0,07 2568,04 0,0179 

  DN 65    DN 65    DN 65 

1. Bölge 0,06 1976,18 0,0203  1. Bölge 0,06 2362,62 0,0170  1. Bölge 0,07 2749,69 0,0183 

2. Bölge 0,06 2135,34 0,0188  2. Bölge 0,06 2521,82 0,0159  2. Bölge 0,07 2909,53 0,0173 

3. Bölge 0,06 2257,20 0,0178  3. Bölge 0,07 2643,85 0,0190  3. Bölge 0,07 3031,92 0,0166 

4. Bölge 0,06 2346,26 0,0171  4. Bölge 0,07 2733,28 0,0184  4. Bölge 0,07 3121,37 0,0161 

  DN 80    DN 80    DN 80 

1. Bölge 0,06 2417,04 0,0186  1. Bölge 0,07 2888,98 0,0194  1. Bölge 0,07 3362,72 0,0166 

2. Bölge 0,06 2611,38 0,0172  2. Bölge 0,07 3084,09 0,0181  2. Bölge 0,07 3557,88 0,0157 

3. Bölge 0,06 2760,17 0,0163  3. Bölge 0,07 3233,49 0,0173  3. Bölge 0,07 3707,30 0,0151 

4. Bölge 0,06 2868,92 0,0157  4. Bölge 0,07 3342,67 0,0167  4. Bölge 0,07 3816,51 0,0146 

  DN 100    DN 100    DN 100 

1. Bölge 0,06 3121,21 0,0168  1. Bölge 0,07 3731,22 0,0174  1. Bölge 0,07 4341,92 0,0149 

2. Bölge 0,07 3372,09 0,0192  2. Bölge 0,07 3982,73 0,0163  2. Bölge 0,07 4593,49 0,0141 

3. Bölge 0,07 3564,62 0,0182  3. Bölge 0,07 4175,30 0,0155  3. Bölge 0,08 4786,41 0,0163 

4. Bölge 0,07 3705,32 0,0175  4. Bölge 0,07 4316,05 0,0150  4. Bölge 0,08 4927,58 0,0159 

  DN 125    DN 125    DN 125 

1. Bölge 0,07 3861,66 0,0192  1. Bölge 0,07 4616,10 0,0161  1. Bölge 0,08 5371,09 0,0165 

2. Bölge 0,07 4172,34 0,0178  2. Bölge 0,07 4926,86 0,0151  2. Bölge 0,08 5682,78 0,0156 

3. Bölge 0,07 4410,22 0,0168  3. Bölge 0,07 5164,80 0,0144  3. Bölge 0,08 5921,43 0,0150 

4. Bölge 0,07 4584,07 0,0162  4. Bölge 0,08 5339,00 0,0166  4. Bölge 0,08 6095,85 0,0146 

  DN 150    DN 150    DN 150 

1. Bölge 0,07 4619,23 0,0182  1. Bölge 0,07 5520,77 0,0152  1. Bölge 0,08 6424,24 0,0155 

2. Bölge 0,07 4990,47 0,0168  2. Bölge 0,08 5892,40 0,0169  2. Bölge 0,08 6796,68 0,0147 

3. Bölge 0,07 5274,71 0,0159  3. Bölge 0,08 6177,50 0,0162  3. Bölge 0,08 7081,84 0,0141 

4. Bölge 0,07 5482,45 0,0153  4. Bölge 0,08 6385,86 0,0156  4. Bölge 0,08 7290,26 0,0137 

  DN 200    DN 200    DN 200 

1. Bölge 0,07 6027,46 0,0169  1. Bölge 0,08 7203,57 0,0167  1. Bölge 0,08 8382,00 0,0143 

2. Bölge 0,07 6511,27 0,0156  2. Bölge 0,08 7688,82 0,0156  2. Bölge 0,08 8867,37 0,0136 

3. Bölge 0,08 6881,96 0,0175  3. Bölge 0,08 8060,36 0,0149  3. Bölge 0,09 9239,17 0,0151 

4. Bölge 0,08 7153,42 0,0168  4. Bölge 0,08 8331,90 0,0144  4. Bölge 0,09 9511,35 0,0147 
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Şekil 5. Cam Yünü ile Yalıtılmış Borular İçin, Farklı Akışkan Sıcaklıklarında Optimum Yalıtım Kalınlığı 
a) 1. Bölge, b) 2. Bölge, c) 3. Bölge, d) 4. Bölge 
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(d) 

Şekil 6. Cam Yünü ile Yalıtılmış Borular İçin, Farklı Akışkan Sıcaklıklarında Net Tasarruf Miktarı a) 1. 
Bölge, b) 2. Bölge, c) 3. Bölge, d) 4. Bölge 
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(d) 

Şekil 7. Cam Yünü ile Yalıtılmış Borular İçin, Farklı Akışkan Sıcaklıklarında Geri Ödeme Süresi a) 1. 
Bölge, b) 2. Bölge, c) 3. Bölge, d) 4. Bölge 
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Şekil 7’de içinden 40–90˚C arasında sıcak su geçen, DN15 ile DN200 arasındaki borularda, cam yünü 
için geri ödeme süreleri verilmiştir. Boru içinden geçen su sıcaklığı arttıkça geri ödeme süreleri 
azalmaktadır. Boru çapı artıkça geri ödeme süreleri azalmaktadır. 
 
Bu çalışma ışığında Türkiye’nin dört derece gün bölgesindeki tüm şehirler için de pratik uygulamalar 
yapılabilir. Örneğin içinden 90˚C sıcaklıkta su geçen borularda 1. derece gün bölgesinde bulunan İzmir 
ili için: DN 15 boru için 5 cm, DN 20–40 arası borular için 6 cm, DN 50–80 arası borular için 7 cm, DN 
100–150 arası borular için 8 cm ve DN 200 boru için 9 cm cam yünü kullanılmalıdır. 2. derece gün 
bölgesinde bulunan İstanbul ili için: DN 15 boru için 5 cm, DN 20–32 arası borular için 6 cm, DN 40–80 
arası borular için 7 cm, DN 100–150 arası borular için 8 cm ve DN 200 boru için 9 cm cam yünü 
kullanılmalıdır. 3. derce gün bölgesinde bulunan Ankara ili için: DN 15–32 arası borular için 6 cm, DN 
40–65 arası borular için 7 cm, DN 80–125 arası borular için 8 cm, DN 150–200 arası borular için 9 cm 
cam yünü kullanılmalıdır. 4. derce gün bölgesinde bulunan Erzurum ili için: DN 15–25 arası borular 
için 6 cm, DN 32–65 arası borular için 7 cm, DN 80–125 arası borular için 8 cm, DN 150–200 arası 
borular için 9 cm cam yünü kullanılmalıdır. Benzer çalışmalar boru içinden 40-90 ˚C arası sıcaklıklarda 
su geçmesi için tekrarlanabilir.  
 
Tablo 7 yardımıyla cam yünü için yapılan çalışmalar kauçuk yalıtım malzemesi için de yapılabilir. 
Örnek olarak boru içinden 90˚C sıcaklıkta su geçtiği kabul edilirse, 1. derece gün bölgesinde bulunan 
İzmir ili için: DN 15-20 arası borular için 5 cm, DN 25–50 arası borular için 6 cm, DN 65–100 arası 
borular için 7 cm, DN 125–200 arası borular için 8 cm kauçuk kullanılmalıdır. 2. derece gün bölgesinde 
bulunan İstanbul ili için: DN 15-20 arası borular için 5 cm, DN 25–40 arası borular için 6 cm, DN 50–
100 arası borular için 7 cm, DN 125–200 arası borular için 8 cm kauçuk kullanılmalıdır. 3. derce gün 
bölgesinde bulunan Ankara ili için: DN 15 boru için 5 cm, DN 20–40 arası borular için 6 cm, DN 50–80 
arası borular için 7 cm, DN 100–150 arası borular için 8 cm ve DN 200 boru için 9 cm kauçuk 
kullanılmalıdır. 4. derce gün bölgesinde bulunan Erzurum ili için: DN 15 boru için 5 cm, DN 25–40 
arası borular için 6 cm, DN 50–80 arası borular için 7 cm, DN 100–150 arası borular için 8 cm, DN 200 
boru için 9 cm kauçuk yalıtım kullanılmalıdır. Yine benzer çalışmalar boru içinden 40-90 ˚C arası 
sıcaklıklarda su geçmesi için tekrarlanabilir.  
 
Bu durum içinden geçen akışkanın sıcaklığının ve farklı derece gün değerlerinin optimum yalıtım 
kalınlığı üzerine ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Isıtma tesisatlarında ısıtma boru hatlarının termal performansını modelleme; boru sisteminin enerji 
tasarrufu, enerji talepleri, çevre konforu ve kontrolü gibi sorunları tasarlama ve analiz etmedeki 
teknikleri bulmak için çok önemlidir. Sıcak su dağıtım hatlarındaki yalıtım, boru ve tabakaları gibi yapı 
elemanlarından ısı kayıplarını en aza indirmek amacıyla yapılır. Bu çalışmada, Türkiye’nin dört derece 
gün bölgesinde cam yünü ve kauçuk yalıtım malzemelerinin DN15–200 arası borularda uygulanması 
durumunda, borunun içinden 40–90˚C arası sıcak su geçtiği kabulü ile uygulanması gereken optimum 
yalıtım kalınlıkları, net tasarruf miktarları ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır. Borulardan çevreye 
olan ısı kayıplarının doğal gaz yakıtı yakılarak karşılandığı kabul edilmiştir. Doğal gaza göre daha 
pahalı yakıt seçilmesi durumunda optimum kalınlıklar, net tasarruf miktarları ve geri ödeme süreleri 
değişecektir.  
 
Çalışmada Türkiye’nin dört derece gün bölgesi için optimum yalıtım kalınlıkların bölgeye, iç akışkan 
sıcaklığına ve boru çapına göre değiştiği, cam yünü ve kauçuk için 3 cm ile 9 cm arasında değiştiği, 
net tasarruf miktarı cam yünü için 225-9502 TL/m.yıl arasında, kauçuk için 227-9511 TL/m.yıl arasında 
değiştiği tespit edilmiştir. 
 
Büyük çaplı boruların ısı transfer yüzey alanı fazla olduğu için küçük çaplı borulara göre yapılan 
yalıtım ile daha çok enerji tasarrufu yapılabilmektedir.  
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Birinci derece gün bölgesinden dördüncü derece gün bölgesine doğru, optimum yalıtım kalınlığı ve net 
tasarruf miktarlarında artış olurken, geri ödeme sürelerinde ise azalma olmuştur. 
 
Çalışmada kullanıcılar için kısa zamanda boru çaplarına uygun optimum yalıtım kalınlığını 
belirleyebilecek tablolar hazırlanmıştır. Bu sayede ekonomi ve zamandan da kazanç sağlanabilir. 
Sonuç olarak, bu çalışma Türkiye’de boru yalıtımı konusunda çalışan insanlar için bölgesel boru 
hatlarında yalıtım malzemelerinin daha iyi tasarım, analiz ve seçim için etkili bir rehber olacaktır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, binalarda ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilecek ısı düzenleme özellikli akrilik 
elyaf üretimi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında, halı fabrikasından tedarik edilen telef akrilik 
elyaflarına faz değiştiren madde uygulanmıştır. Faz değiştiren maddeler (FDMler) gizli ısı depolama ve 
yayma özelliğine sahip maddelerdir ve termal enerji depolama malzemeleri olarak yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadırlar. Çalışmada, faz değiştiren madde olarak molekül ağırlığı 1000 olan polietilen glikol 
(PEG 1000) polimeri kullanılmıştır. İki farklı çapraz bağlayıcı kullanılarak PEG polimeri akrilik elyafına 
çapraz bağlanmıştır. PEG uygulanmış elyafların DSC (Diferansiyel taramalı kalorimetre)  cihazı ile 
termal özellikleri, FT-IR spektroskopisi ile kimyasal yapıları ve SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ile 
morfolojileri karakterize edilmiştir. DSC analizi sonuçlarına göre, PEG 1000 uygulanmış elyafların 29-
35 °C aralıklarındaki sıcaklıklarda 2-13 J/g ısı depolayabildikleri ve 31-35 °C aralıklarındaki 
sıcaklıklarda -4-15J/g ısı yaydıkları belirlenmiştir. Elyafların ısı düzenleme ve ısı yalıtım özellikleri 
sırasıyla T-history ve statik ısı iletim katsayısı ölçümleri ile belirlenmiştir. T-history sonuçları, işlem 
görmemiş ve PEG içeren lifler için boş ve lif doldurulmuş kutu içindeki sıcaklık farkları karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. Soğuk ortamda yapılan sıcaklık ölçümlerine göre, PEG’siz elyaf içeren kutu içindeki 
sıcaklık artışı 10 dakika boyunca yaklaşık 1 °C civarında iken PEG’li elyaf içeren kutu içindeki sıcaklık 
artışı 30 dakika boyunca 1,5 °C olarak ölçülmüştür. Sıcak ortamda ölçülen sonuçlara göre, PEG 
uygulanmamış lif içeren kutu içindeki sıcaklık düşüşü yaklaşık 4,5 °C civarında iken PEG’li elyaf içeren 
kutu içindeki sıcaklık düşüşü 25 dakika boyuna 6,5 °C olarak ölçülmüştür. Sabit durumda ısı iletim 
katsayısı ölçüm sonuçlarına göre, PEG uygulanmamış ham elyafın ısı iletim katsayısı 0,07 W/mK iken 
PEG uygulanmış akrilik elyafların ısı iletim katsayısı 0,067 ve 0,068 W/mK olarak ölçülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: FDM, Akrilik Elyaf, Isı Depolama/Yayma, Isı Düzenleme, Yalıtım 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, production of acrylic fibers with thermo-regulating property to use in builds as heat 
insulation material was aimed. In the scope of the study, phase change materials were applied to the 
waste acrylic fibers supplied from carpet factory. Phase change materials (PCMs) are materials having 
latent heat storage and releasing properties and widely used as thermal energy storage materials. In 
the study, polyethylene glycol (PEG) with number-average molecular weight of 1000 g/mole was used 
as phase change material. PEG polymer was cross-linked to acrylic fibers by using two different cross-
linkers. Thermal properties, chemical structure and morphology were characterized using DSC, SEM 
and FT-IR spectroscopy, respectively. According to DSC results, it was determined that PEG 
incorporated fibers can store 2-13 J/g energy at 29-35 °C and release 4-15 J/j energy at 31-35 °C. 
Thermo-regulating and thermal insulation properties of the fibers were determined by T-history and 
static thermal conductivity measurements, respectively. Evaluation of thermal history results was 
carried out by comparing the temperature difference of the empty and fiber-filled box for untreated and 
PEG incorporated fibers. According to the measurement carried out at cold ambient, temperature 
increasing in the box containing PEG incorporated fibers was measured as 1.5 °C during 30 minutes 
as the temperature increasing in the box containing untreated fibers was almost 1 °C during 10 
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minutes. According to the results measured at hot ambient, temperature decreasing in the box 
containing PEG incorporated fibers was measured as 6.5 °C during 25 minutes as  temperature 
decreasing in the box containing untreated fibers was almost 4.5 °C. According to the steady state 
thermal conductivity measurement results, thermal conductivity of PEG applied fibers were measured 
as 0.067 and 0.068 W/mK, as thermal conductivity of untreated fibers was 0.07 W/mK.  
 
Key Words: PCM, Acrylic Fibers, Heat Storage/Releasing, Thermoregulation, Insulation 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Faz değiştiren maddeler gizli ısı depolayabilen maddelerdir ve termal enerji depolama malzemeleri 
olarak kullanılmaktadırlar. Termal enerji depolama enerjinin daha sonra kullanılmak üzere geçici süre 
ile depolanmasıdır. Faz değiştiren maddeler, yüksek enerji depolama kapasiteleri nedeniyle termal 
enerji depolama malzemeleri olarak büyük ilgi görmektedirler [1]. Bu maddeler katıdan sıvı faza 
geçerken ısı absorbe etmekte, sıvıdan katı faza geçerken ise ısı yaymaktadırlar. Sıcaklık faz 
değiştiren maddenin erime sıcaklığına kadar yükseldiğinde faz değiştiren madde erimesi boyunca 
ortamdan gizli ısı absorbe etmekte ve bu enerjiyi yapısında depo etmektedir. Sıcaklık düştüğünde ise 
faz değiştiren madde (FDM) depo ettiği gizli ısıyı katılaşması sırasında ortama geri yaymaktadır. FDM 
tarafından depo edilen ve yayılan gizli ısı anlık sıcaklık değişimlerini önlemek, ısıtmak ve serinletmek 
amaçlarıyla kullanılmaktadır [1-4].  
 
Dünya çapında ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle faz değiştiren maddelere olan talep artmaktadır ve 
binalarda iklimlendirme, atık ısı kazanımı, solar enerji sistemleri gibi farklı uygulama alanlarında faz 
değiştiren maddelerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Faz değiştiren maddelerin kullanıldığı alanlardan 
birisi de tekstil sektörüdür. Bu maddeler tekstil ürünlerine termal giysi konforunu geliştirmek ve ısı 
düzenleme özellikli tekstil ürünleri üretmek amacıyla uygulanmaktadırlar. Faz değiştiren madde 
uygulanmış tekstiller, lifin ısı iletim katsayısı ve ürünün yapısında hapsettiği durgun havadan 
kaynaklanan statik ısı yalıtımına ilave olarak FDM’den kaynaklanan ısı düzenleme özelliğine de sahip 
olmaktadır [1,3,5]. Isı düzenleme özellikli yatak, mobilya ve perde gibi ev tekstil ürünlerinde, 
ayakkabılarda, medikal ve hasta bakım malzemelerinde FDM uygulanmış tekstil ürünleri yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır [6-9].  
 
Gizli ısı depolama katı-katı, katı-sıvı ve sıvı-gaz faz değişimi ile sağlanabilmektedir. Ancak genellikle 
katı-sıvı ve katı-katı faz değişimi yolu ile gizli ısı depolama kullanılmaktadır. Faz değiştiren maddeler 
organik ve anorganik olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Organik faz değiştiren maddeler arasında 
lineer uzun zincirli hidrokarbonlar (parafinler), polietilen glikol (PEG) ve yağ asitleri en çok tercih edilen 
maddelerdir. Parafin esaslı faz değiştiren maddeler tekstil ürünlerine doğrudan uygulanamadıkları için 
mikro veya nano boyutta kapsüllendikden sonra uygulanmaktadırlar. Mikrokapsülleme faz değiştiren 
maddenin katı bir madde olarak tekstil yapısına aktarılmasını sağlamakta ve sıvı faza geçtiğinde 
maddenin tekstil yapısından uzaklaşmasına engel olmaktadır. Tekstil malzemeleri için tercih edilen bir 
diğer organik faz değiştiren madde olan PEG ise genellikle katı-katı FDM olarak polimer veya kumaş 
materyallerine kimyasal olarak yollarla bağlanabilmekte veya katı-sıvı FDM olarak uygulanabilmektedir 
[11-14]. Polietilen glikol (PEG) yapısında tekrar eden temel birim, zincirin her iki ucunda hidroksil 
gruplarına sahip oksietilen (-O-CH2-CH2)n grubudur. Molekül ağırlığı 20,000’in altındaki polietilen glikol 
polimerleri için erime sıcaklığı moleküler ağırlığı ile orantılı olarak artmaktadır [1].  
 
Bu çalışmada, telef akrilik elyaflara faz değiştiren madde uygulanarak, binalarda ısı yalıtım malzemesi 
üretiminde kullanılabilecek ısı düzenleme özellikli akrilik elyaf üretimi hedeflenmiştir. Faz değiştiren 
madde olarak molekül ağırlığı 1000 olan PEG 1000 polimeri iki farklı çapraz bağlayıcı ile akrilik 
polimer yapısına kimyasal olarak bağlanmıştır. PEG uygulanmış liflerin ısı depolama özellikleri ve 
sıcaklık düzenleme özellikleri araştırılmıştır.  
 
Çalışmada lif olarak özellikle telef elyaflar tercih edilmiştir. Bunun nedenlerinden birisi üretilecek 
yalıtım malzemesinin maliyetini düşürmek ve böylece maliyeti düşük elyafları katma değeri yüksek 
malzemelere dönüştürmektir. Diğer bir nedeni ise tekstil telef elyaflarının yalıtım keçeleri üretiminde 
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kullanılıyor olmasıdır. Bu çalışma ile ticari olarak mevcut telef elyaftan mamul yalıtım keçelerine ısı 
depolama ve ısı düzenleme özelliği kazandırılarak enerji tasarrufu noktasında daha efektif ve katma 
değeri yüksek yenilikçi ürünlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir.  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOT 
 
2.1. Materyal  
 
Molekül ağırlığı ortalama 1000 g/mol olan polietilen glikol polimeri (Alfa Aesar) faz değiştiren madde 
olarak kullanılmıştır. PEG polimerini akrilik elyaf polimer yapısına kimyasal olarak bağlamak için 
çapraz bağlayıcı olarak Glutaraldehit (Sigma Aldrich) (GA) ve Arkofix ELF (Clariant) ticari ismi ile 
piyasaya sürülen düşük formaldehit salınımlı çapraz bağlayıcı kullanılmıştır. Katalizör olarak GA için 
hidroklorik asit (% 37 w/w) ve Arkofix için magnezyum klorür (MgCl2) kullanılmıştır. Telef akrilik elyaf 
tekstil elyafı olarak kullanılmıştır.  
 
 
2.2. Metotlar  
 
2.2.1. Elyaflara PEG Uygulanması  
 
Çalışmada ilk olarak PEG 1000 polimeri çapraz bağlayıcı maddeler aracılığı ile akrilik liflere 
uygulanmıştır. Çapraz bağlayıcı türüne bağlı olarak farklı PEG uygulama koşulları belirlenmiştir. 
Çapraz bağlayıcı olarak Akrofix ELF kullanıldığı durumda, 1 gram elyaf numunesi için 10 gram PEG 
1000 polimeri kullanılmıştır. PEG polimeri distile edilmiş su içinde çözünerek 100 g/L konsantrasyonda 
PEG/su çözeltisi hazırlanmış ve içerisine 1 gram elyaf numunesi daldırılmıştır.   Yaklaşık 30 dakika 
sonra çözelti içerisine 60 g/L konsantrasyonda çapraz bağlayıcı (Arkofix ELF) ve 12 g/L 
konsantrasyonda magnezyum klorür katalizör olarak ilave edilmiştir. Çözelti içerisinde 1 saat bekletilen 
elyaf numuneleri 120 ºC’de etüvde kurutularak elyaf üzerine alınan PEG polimerinin lif üzerine 
sabitlenmesi sağlanmıştır [15]. 
 
Çapraz bağlayıcı olarak glutaraldehit (GA) kullanıldığında, 1 gram elyaf numunesi için 5 gram PEG 
polimerleri uygulanmıştır. 5 gram polimer 100 mL su içinde çözünmüş ve elyaflar bu çözelti ortamında 
1 saat bekletilmiştir. Çözelti iyice soğutulduktan sonra içerisine damla damla olacak şekilde 15 dakika 
boyunca çapraz bağlayıcı GA ve katalizör karışımı damlatılmıştır. 1 mol PEG polimeri için 5 mol 
çapraz bağlayıcı ve 0,025 mol HCl kullanılmıştır. Çapraz bağlayıcı ilave edildikten sonra elyaf 24 saat 
boyunca çözelti içerisinde bekletilmiş ve 24 saat sonunda 80 ºC’de etüvde kurutulmuştur. Çapraz 
bağlayıcı olarak GA uygulanması konusunda farklı yöntemler denenerek en uygun bağlama yöntemi 
araştırılmıştır. Uygulanan yöntemlerde farklılık çapraz bağlayıcı ortamına katalizör ilave edilmemesi ve 
GA’in su veya aseton içerisinde çözünmüş olarak uygulanmasıdır. Birinci numune için GA doğrudan 
elyafın bulunduğu sulu karışıma ilave edilmiştir. Diğer bir elyaf numunesi için elyaf içeren sulu PEG 
karışımına GA ile birlikte HCI ilave edilmiştir. Başka bir numune için ise asetonda çözülmüş GA 
içerisine HCI karıştırılıp hazırlanan çözelti elyafın bulunduğu sulu ortama ilave edilmiştir [15].  
 
 
2.2.2. Elyaflara Uygulanan Analiz ve Test Metotları 
 
PEG uygulanmış elyafların termal özelliklerini belirlemek için DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetri) 
analizi uygulanmıştır. DSC analizi ile elyaf numunelerinin ısı depolama ve yayma sıcaklık ve entalpileri 
ölçülmüştür. DSC analizleri Perkin Elmer marka DSC cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Isıl 
analizler 10 ºC/d ısıtma/soğutma oranında, -10 - +80 ºC aralığında, azot (N2) atmosferinde 
gerçekleştirilmiştir [15]. 
 
Çalışmada PEG uygulandıktan sonra elyafların morfolojilerindeki değişimi belirlemek için taramalı 
elektron mikroskobu (SEM)  analizi uygulanmıştır. Çalışmada Phillips XL-30S FEG (İYTE, Malzeme 



    _______________________  328 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR
 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
 

Araştırma Merkezi) marka SEM cihazı kullanılmış ve analizler sırasında örneklerin yüzeyi iletkenlik 
sağlamak amacıyla altın ile kaplanmıştır [15]. 
 
PEG uygulanmış liflerin yapılarındaki kimyasal değişimi analiz etmek için FT-IR spektroskopisi 
kullanılmıştır. Analiz için Perkin Elmer Spectrum cihazı kullanılmıştır. Analizler oda sıcaklığında, KBr 
pellet tekniği ile 4 cm-1 çözünürlükte, 4000-400 cm-1 orta infrared bölgesinde, 2 cm-1 aralıklarla 16 
tarama sayısıyla gerçekleştirilmiştir [15]. 
 
Bu çalışmada ısı depolama özelliği kazandırılan akrilik elyafların ısı yalıtım malzemesi olarak kullanımı 
araştırılmaktadır. Bu nedenle elyaflarda üretilen keçe formundaki malzemenin statik ısı iletim katsayı 
da ölçülmüştür. Ölçümler PEG uygulanmamış elyaftan üretilen yüzey ve PEG uygulanmış elyaflardan 
üretilen yüzeyler için karşılaştırılmıştır. Böylece PEG uygulamasının keçenin statik ısı iletim katsayısı 
üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca ticari keçe örneğinin ısı iletim katsayısı ölçülerek 
numuneler için ölçülen değerler ile kıyaslanmıştır. Elyafları keçe formuna getirmede, telef elyaflardan 
mamul ticari keçe özellikleri dikkate alınmıştır. Bu amaçla Hashalı Ticaret (Kayseri) telef elyaflardan 
üretilmiş keçe örneği incelenmiştir. Mevcut keçenin kalınlığı ve gramajı ölçülmüş ve bu değerlere sahip 
elyaf demeti hazırlanarak telef elyaflar keçe formuna dönüştürülmüştür. Tablo1’de incelenen örnek 
keçe numunesine ait gramaj ve kalınlık, çap bilgiler verilmiştir.  
 
Tablo 1. Ticari Keçe Numunesine Ait Çap, Kalınlık ve Gramaj Değerleri [15] 
 

Numune Ölçüm yapılan 
keçe çapı Keçe kalınlığı Ölçülen keçe 

gramajı (g/m2

Ticari Keçe 
) 

26 mm 4 mm 0,287 g 
 
Statik ısı iletim katsayısı ölçümleri için P. A. Hilton Isı İletim Katsayısı Ölçme Deney Cihazı 
kullanılmıştır. Ölçümler belirlenen süre ve verilen ısı miktarı (Q) ile gerçekleştirilmiştir. Belirlenen ısı ve 
bunlara bağlı süre değişimleri; Q= 5 watt alındığında zaman; t= 4 saat; Q= 7 watt alındığında da t= 4 
saat alınmıştır. Keçe formundaki telef elyafların ısı iletimine etkisi, sıkıştırılmış elyaflardan oluşmuş 
ince keçe formunu, ısıtılan ve soğutulan metal bölümler arasına yerleştirilerek elde edilmiştir. Ölçüm 
sonunda Fourier Isı Yasası eşitliğinden yararlanılarak ısı iletim katsayısı değerleri hesaplanmıştır. Her 
bir numune grubu için hesaplanan üç değerin ortalaması alınarak elyaflara ait ısı iletim katsayısı 
değerleri elde edilmiştir [15]. 
 

Q=k.A.
dx
dT

 (tek boyut x durumunda)  (3.1) 

 
Burada; 
 

Q= Cihaza verilen ısı miktarı [W] 
 
A= Numunenin ısı geçişine dik olan doğrultudaki alanı [m2] 
 

dx
dT

= x- yönündeki sıcaklık gradienti [K/m] 

 
k= Malzemenin ısı iletim katsayısı (W/mK) 

 
Çalışmada hedeflenen amaç doğrultusunda, faz değiştiren madde uygulanarak ısı depolama özelliği 
kazandırılmış elyafların belili bir hacme sahip ortamda sıcaklık düzenleme özelliği T-history düzeneği 
kullanılarak ölçülmüştür. Söz konusu sistem ile ısı depolama özelliği kazandırılmış elyafların 
yerleştirildiği ortamın sıcaklığındaki değişim, maddenin ısı yayma ve ısı soğurma özelliği ile 
ilişkilendirilerek belirlenmiştir. Sisteme ait şematik gösterim Şekil 1’de verilmiştir. Sistem yalıtımlı 
poliüretan köpükten mamul iki adet kutu, bu kutuların içerisine yerleştirilmiş sıcaklık sensörleri ve 
sensörlerin ölçtüğü değerleri kaydeden bir veri kaydediciden oluşmaktadır. Sistemin kurulması için 
Kimo KTH-350-P marka Nem ve Pt 100 sıcaklık sensörleri (-40 - +70 ºC arasında, 0.1 ºC hassasiyet 
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ile ölçüm yapabilen) ve veri kaydedici sistem kullanılmıştır. Ölçüm kutuları boşken ve içerisine elyaf 
yerleştirildiği durumda belirli bir süre boyunca kutu içi sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilir. Hem işlem 
görmüş elyaf yerleştirilen hemde işlem görmemiş elyaf yerleştirilen kutu için boş ve dolu andaki 
ölçülen sıcaklık dereceleri karşılaştırılır. Böylece işlem görmemiş referans elyaf ve PEG uygulanmış 
numuneye ait zamana bağlı sıcaklık grafikleri karşılaştırılarak FDM’den kaynaklanan sıcaklık farkı 
dolayısıyla FDM’nin ısı düzenleme özelliği belirlenmiştir.Ölçümler elyaf yapısındaki PEG polimerinin 
faz değişimini gerçekleştireceği sıcaklık aralığını kapsayacak şekilde iki farklı ortamda 
gerçekleştirilmiştir.  Soğuk ortamının sıcaklığı PEG polimerinin katılaşacağı kadar düşük (6±2 ºC) iken, 
sıcak ortamın sıcaklığı PEG’in eriyeceği kadar yüksektir (54±2 ºC). Sıcak ortamda yapılacak ölçümler 
öncesinde numune soğuk ortamda en az iki saat bekletilmiş ve böylece yapıdaki FDM’nin katılaşması 
sağlanmıştır. Aynı şekilde soğuk ortamda yapılacak ölçümler öncesinde ise numuneler yapısındaki 
FDM’nin erime sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta bir ortamda bekletilmiştir. Böylece ölçüm 
ortamında elyaf yapısındaki FDM’nin faz değişimini gerçekleştirmesi olanağı sağlanmıştır. Ölçüm 
sırasında kullanılan yalıtımlı kutunun hacmi 2300 cm3 olup bu kutu içerisine 5 gram elyaf kutu tabanını 
dolduracak şekilde yerleştirilmiştir [15].  
 

 
Şekil 1. T-history Düzeneğine Ait Şematik Gösterim [15] 

 
 
 
 
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  
 
3.1. PEG 1000 Uygulanmış Elyafların DSC Analiz Sonuçları  
 
Arkofix ELF çapraz bağlayıcısı kullanılarak PEG 1000 uygulanmış akrilik elyaflara ait DSC grafiği Şekil 
2’de gösterilmiştir. DSC sonuçlarına göre elyafların ısı depolama yayma özelliğine sahip oldukları 
ancak uygulanan yüksek PEG miktarına göre elde edilen entalpi değerlerinin oldukça düşük olduğu 
belirlenmiştir. Elyaflar 31,89 °C’de ısı soğurmaya başlamış ve 9,6721 J/g ısı depolamış, 19,96 °C’de    
-6,7090 J/g ısı yaymıştır. Elde edilen entalpi değerleri diğer çalışmalarımızda kullandığımız pamuk ve 
yün elyafı ile ilgili değerler ile kıyaslandığında yün elyaf için ölçülen değerlere benzer olarak 
bulunmuştur [15, 16].  
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Şekil 2. Akofix ELF Çapraz Bağlayıcı İle PEG 1000 Uygulanmış Akrilik Elyafına Ait DSC Grafiği [15] 
 
Çapraz bağlayıcı olarak GA kullanılarak PEG uygulanmış akrilik elyaflara ait DSC grafikleri ise 
sırasıyla Şekil 3-5’de verilmiştir. Katalizör ilave edilmeden doğrudan GA çapraz bağlayıcısı kullanılarak 
PEG 1000 uygulanmış akrilik lifine ait DSC grafiğine göre, ısıtılan lif 29,34 ºC’de 13,8188 J/g ısı 
depolamakta, soğutulurken 31,18 ºC’de -15,2511 J/g ısı yaymaktadır (Şekil 3). 

 

 
 

Şekil 3. GA ile Katalizör Kullanılmadan Çapraz Bağlanmış PEG 1000 İçeren Akrilik Elyafa Ait DSC 
Grafiği [15] 

 
Şekil 4’de gösterilen grafik incelendiğinde, emdirilen PEG 1000 polimerinin GA yardımı ile akrilik lifine 
bağlanması sırasında GA ile birlikte HCI (katalizör) ilave edildiği durumda aynı miktar PEG uygulanmış 
lif için ölçülen ısı depolama/yayma kapasitesinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Life ait erime 
sıcaklığı 34,68 ºC, erime entalpisi 2,0252 J/g, katılaşma sıcaklığı 33,26 ºC, katılaşma entalpisi ise        
-6,7928 J/g olarak ölçülmüştür [15]. 
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Şekil 4. GA ile Katalizör Kullanılarak Çapraz Bağlanmış PEG 1000 İçeren Akrilik Elyafa Ait DSC 
Grafiği [15] 

 
Şekil 5’te ise akrilik lifine PEG bağlanması sırasında asetonda çözünmüş GA ve katalizör HCI ilave 
edilmesi durumunda lif için elde edilen DSC grafiği verilmiştir. Grafikten görülebildiği gibi lifin ısıtılması 
sırasında 31,46 ºC’de 2,3464 J/g ısı depoladığı, soğutulması sırasında ise 32,52 ºC’de -4,4435 J/g ısı 
yaydığı belirlenmiştir [15].  
 

 
 

Şekil 5. GA1000-3 Kodlu Aseton İçinde Çözünmüş GA/HCI İle Çapraz Bağlanmış PEG 1000 İçeren 
Akrilik Elyafa Ait DSC Grafiği [15] 

 
DSC sonuçlarına göre, GA çapraz bağlayıcısının kullanıldığı durumda asit katalizörünün olumsuz etki 
yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan iki farklı çapraz bağlayıcı karşılaştırıldığında, GA çapraz 
bağlayıcı kullanıldığı durumda, daha az PEG uygulanmasına rağmen lifler için daha yüksek entalpi 
değerine ulaşılabildiği sonucuna ulaşılmıştır.  
 
 
3.2. Statik Isı İletim Katsayısı Ölçüm Sonuçları  
 
Çalışmada, ısı depolama özelliği kazandırılmış tekstil telef liflerinden yalıtım malzemesi üretimi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kullanılan telef elyaflardan üretilecek malzemenin statik ısı 
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yalıtım özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca PEG uygulamasının lifin ısı yalıtım özelliklerine 
ektisinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Üretimi gerçekleştirilecek yalıtım malzemesinin statik ısı 
yalıtım değerinin belirlenmesi ve piyasada mevcut benzer ürünlerin yalıtım değerleri ile 
kıyaslanabilmesi amacıyla statik ısı iletim katsayısı ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Statik ısı yalıtımı 
ölçümleri PEG uygulanmamış ham haldeki elyaflardan elde edilen malzemeler ve DSC sonuçlarına 
göre ısı depolayabildikleri belirlenen PEG uygulanmış numuneler için gerçekleştirilmiştir. Her numune 
için üç kez tekrarlanan statik ısı iletim katsayısı ölçüm sonuçlarına ait ortalama ısı iletim katsayısı 
değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde, ticari keçe özellikleri için ölçülen statik ısı iletim 
katsayısı ile bu keçenin özellikleri dikkate alınarak hazırlanan akrilik numune keçelere ait statik ısı 
iletim katsayıları arasında önemli fark olmadığı görülmektedir. Elyafların ısı iletim katsayıları PEG 
uygulamasından sonra önemli olmayacak seviyede azalmıştır. Isı iletim katsayıları 0,067-0,07 W/mK 
aralığında değişmektedir [15].  
 
Tablo 2. Statik Isı İletim Katsayısı Ölçüm Sonuçları [15] 
 

Elyaf türü Numune Kodu/Özelliği Ortalama Isı İletim 
Katsayısı (W/mK) 

Karışım elyaf Ticari telef elyaf keçe örneği 0,067 
Ham akrilik elyaf  Ham akrilik 0,07 

PEG uygulanmış 
akrilik 

Arkofix çapraz bağlayıcı ile PEG 
uygulanmış akrilik elyaftan mamul keçe 

0,069 

Katalizörsüz GA ile PEG uygulanmış 
akrilik elyaftan mamul keçe 

0,067 

Katalizör ortamında GA ile PEG 
uygulanmış akrilik elyaftan mamul keçe 

0,067 

Aseton içinde çözünmüş GA ve 
katalizör ortamında PEG uygulanmış 

akrilik elyaftan mamul keçe 

0,068 

 
 
3.3. SEM Analizi Sonuçları  
 
Akrilik elyafına ait PEG 1000 uygulanmış ve uygulanmamış numunelere ait SEM görüntüleri ise Şekil 
6’da gösterilmiştir. Şekiller incelendiğinde PEG 1000 uygulanmamış ham akrilik elyafının yüzeyinde 
çizgi şeklinde oyuklar görünürken PEG 1000 uygulanmış liflerin yüzeyinde polimer tabaka 
görülmektedir [15].  
 

   
(a) (b) (c) 

 
Şekil 6. Akrilik Elyafına Ait 25000 X Büyütmeli SEM Görüntüleri: (a) Ham Elyaf, (b) Arkofix Çapraz 

Bağlayıcısı Kullanılarak PEG 1000 Uygulanmış Akrilik Elyafı, (c) GA Çapraz Bağlayıcısı Kullanılarak 
PEG 1000 Uygulanmış Akrilik Elyafı [15] 
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3.4. FT-IR Analizi Sonuçları  
 
Şekil 7’de PEG 1000 polimeri, ham akrilik ve PEG 1000 uygulanmış akrilik liflerine ait FT-IR 
spektrumları verilmiştir. Ham akrilik ve PEG 1000 uygulanmış akrilik liflerine ait spektrumlarda, 2245 
cm-1’de ortaya çıkan pikler nitril grubuna ait karakteristik piklerdir. PEG 1000’e ait spektrumda 1112 
cm-1’de ortaya çıkan pik -C-O- gerilme piki olup, işlem görmemiş akrilik lifinden farklı olarak PEG 
uygulanmış akrilik lifine ait spektrumda 1108 cm-1 dalga boyunda büyük bir pik olarak ortaya çıkmıştır. 
Öte yandan ham akrilik lifine ait spektrumda 2938 cm-1 dalga boyunda ortaya çıkan C-H piki, PEG 
1000 uygulanmış akrilik lifine ait spektrumda PEG 1000’e ait 2282 cm-1 dalga boyundaki pik ile 
birleşerek 2914 ve 2280 cm-1’de dalga boylarında birleşmiş iki pik olarak ortaya çıkmıştır. Bütün bu 
bilgiler akrilik elyaf yapısındaki PEG’in varlığını kimyasal olarak açıklamaktadır [15].   
 

 
 

Şekil 7. PEG 1000, Ham Akrilik ve PEG 1000 Uygulanmış Akrilik Elyaflara Ait FT-IR Spektrumları [15] 
 
 
3.5. Zamana Karşı Sıcaklık Ölçümü (T-History) Sonuçları 
 
Çalışmada, ısı depolama özelliği kazandırılmış telef akrilik elyaflarının yalıtım malzemesi olarak 
kullanım olanağı değerlendirilmektedir. Geliştirilecek ürün, mevcut telef elyaftan mamul ticari 
ürünlerden farklı olarak statik ısı yalıtım özelliği yanında dinamik ısı yalıtımı veya diğer bir deyiş ile ısı 
düzenleme özelliğine sahip olacaktır. PEG 1000 uygulanarak ısı depolama/yayma özelliği 
kazandırılmış akrilik elyafların ısı düzenleme özelliklerinin olup olmadığını belirlemek için T-history 
düzeneği kurularak zamana karşı sıcaklık değişimi ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Sistemde, sıcak 
ortamda bekletilen numuneler soğuk ortamdaki kutu içine, soğuk ortamda bekletilen numuneler sıcak 
ortamdaki kutu içerisine yerleştirilmiş ve elyaflar kutu içerisine yerleştirildiği andan itibaren kutuların 
içerisindeki sıcaklıklar ölçülmüştür. Belirli bir süre boyunca devam eden ölçümler neticesinde elde 
edilen sıcaklık dereceleri zamana karşı sıcaklık değişim grafikleri olarak çizilmiştir. Bu bölümde DSC 
sonuçlarına göre en yüksek ısı depolama kapasitesine sahip elyafa ait T-history sonuçları verilmiştir.  
 
Şekil 8’de sıcak ortamda bekletilerek istenilen sıcaklık derecesine kadar ısıtılmış GA çapraz bağlayıcı 
ile PEG uygulanmış ve PEG içermeyen akrilik lifi yerleştirilmiş soğuk kutular içinde ölçülen sıcaklık 
dereceleri gösterilmiştir. PEG’siz elyaf içeren kutu1 içindeki sıcaklığın boş kutu1 içinde ölçülen 
sıcaklığa göre artışı 10 dakika boyunca yaklaşık 1 °C civarında iken PEG’li elyaf içeren kutu2 içindeki 
sıcaklığın boş kutu2 içindeki sıcaklığa göre artışı 1,5 °C olarak ölçülmüştür. PEG’den kaynaklanan 
sıcaklık artışı numune elyaf için yaklaşık 30 dakika boyunca devam etmiştir. Bu durum, katılaşma 
sıcaklığı yaklaşık 31 °C olan akrilik elyaf yapısındaki PEG’in 54 °C gibi sıcak bir ortamdan soğuk bir 
ortama (6°C) getirildiği anda katılaşmaya başlaması nedeniyle yaydığı ısıdan kaynaklanmaktadır. PEG 
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içeren numune elyaf sıcak ortamdan katılaşmanın gerçekleşeceği soğuk ortama getirildiği için ısı 
yaymaya başlamıştır [15]. 
 

 
 

Şekil 8. Sıcak Ortamdan Soğuk Ortama Alınan PEG 1000 Uygulanmış ve Uygulanmamış Akrilik 
Elyaflarının T-History Ölçüm Sonuçları [15] 

 
Şekil 9’da soğukta bekletilmiş PEG içeren ve içermeyen akrilik lifi yerleştirilmiş sıcak kutular içinde 
ölçülen sıcaklık dereceleri gösterilmiştir. PEG uygulanmamış lif içeren kutu1 içindeki sıcaklığın boş 
kutu1 içindeki sıcaklığa göre düşüşü yaklaşık 4,5 °C civarında iken PEG’li elyaf içeren kutu2 içindeki 
sıcaklığın boş kutu2 içindeki sıcaklığa göre düşüşü 6,5 °C olarak ölçülmüştür. PEG’in varlığından 
kaynaklanan sıcaklık düşmesi numune elyaf için yaklaşık 25 dakika boyunca devam etmiştir. Bu 
durum, erime sıcaklığı yaklaşık 34 °C olan akrilik elyaf yapısındaki PEG’in 10 °C gibi soğuk bir 
ortamdan 54 °C gibi sıcak bir ortama getirildiği anda erimeye başlaması nedeniyle depoladığı ısıdan 
kaynaklanmaktadır. PEG içeren numune elyaf soğuk ortamdan erimenin gerçekleşeceği sıcak ortama 
getirildiğinden ısı depolamış olduğu açıkça görülmektedir [15]. 
 

 
 

Şekil 9. Soğuk Ortamdan Sıcak Ortama Alınan PEG 1000 Uygulanmış ve Uygulanmamış Kodlu Akrilik 
Elyaflarının T-History Ölçüm Sonuçları [15] 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada, PEG 1000 polimeri telef akrilik elyafların yapısına kimyasal olarak bağlanarak ısı 
depolama ve ısı düzenleme özellikli akrilik elyaf üretimi gerçekleştirilmiştir. Faklı koşullarda ve farklı 
çapraz bağlayıcı eşliğinde PEG 1000 uygulanmış elyafların ısı depolama/yayma sıcaklıkları ve entalpi 
değerleri belirlenmiştir. Ayrıca PEG uygulanmış elyafların morfolojileri ve kimyasal yapıları da 
karakterize edilmiştir. Elyaflar için ölçülen en yüksek entalpi değeri katalizör ilave edilmeden GA 
çapraz bağlayıcı kullanılarak PEG uygulanmış elyaflara ait olup, bu elyaflar 29,34 °C’de 13,8188 J/g 
ısı depolamakta ve 31,18 °C’de -15,2511 J/g ısı yaymaktadırlar.  
 
PEG uygulanmış elyafların statik ısı yalıtımı ve dinamik ısı düzenleme özelliklerini belirlemek için statik 
ısı iletim katsayısı ölçümü ve T-history testi uygulanmıştır. Statik ısı iletim katsayısı ölçüm sonuçlarına 
göre PEG uygulanmış elyaflardan mamul keçelerin ısı iletim katsayıları işlem görmemiş akrilik elyaftan 
mamul keçenin ısı iletim katsayısına göre daha düşük ve ticari keçe örneğine benzer ısı iletim 
katsayısına sahiptir. T-History ölçüm sonuçlarına göre, PEG uygulanmış elyaf içeren kutu içinde 
ölçülen sıcaklık farkı PEG içermeyen kutu içindeki sıcaklık farkından 0,5-2,5 °C farklıdır. Bu sıcaklık 
farkları 25-30 dakika boyunca devam etmektedir.  
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ÖZET 
 
Türkiye iklimlendirme, soğutma, klima endüstrisi ülkemiz açısından yüksek öneme, teknik alt yapı ve 
bilgi birikimine, örgütlülüğe, nitelikli insan kaynağına, her yıl artan ulusal ve uluslararası pazar payına 
rağmen, teknoloji geliştirme (ar-ge) ve yeni ürün geliştirme (ürün inovasyonu) faaliyetlerinde olması 
gereken düzeyin altında olduğu görülmektedir.  
 
“İklimlendirme, Soğutma, Klima Endüstrisindeki Firmalarda Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetlerinin 
Yönetimi Üzerine Öneriler” başlıklı bu makale, endüstri içerisinde kendi markası ile üretim yapan; 
araştırma, ürün geliştirme ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları kaynakları göreceli olarak kısıtlı olan 
firmaların ürün geliştirme bölümlerinde, verimli ve çok yönlü faaliyet yürütülebilmeleri için, bu 
bölümlerin yönetim süreçlerine ve çalışma kapsamına yönelik önerileri içermektedir. Makalede ele 
alınan konular, farklı sektörel kurumlarca oluşturulmuş istatistikler, raporlar, anketler, işletme 
uygulamaları ve ürün geliştirme faaliyetleri içerisinde kazanılmış deneyimler ile desteklenmiş olup, ilgili 
literatür çalışmaları ile birleştirilerek meslektaşlarımız ile paylaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Geliştirme, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), Yeni Ürün Geliştirme (Ür-Ge), 
Yenilik (inovasyon) 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
En genel yaklaşım ile “İklimlendirme, Soğutma, Klima” (İSK; ingilizce kısaltma olarak HVAC & R) 
olarak isimlendirilen endüstri/sektör, oldukça fazla sayıda farklı ürün ve hizmet çeşidine sahip alt 
gruplardan oluşmaktadır. Sektörde kullanılan cihaz, makina ve aksamların üretici firmalarını, tesisat 
proje tasarım ve uygulayıcı taahhüt firmalarını, ithalatçı ve servis firmalarını kapsamaktadır. Sektörün 
en geniş aralıkta içerdiği ürün ve hizmetler, endüstriyel ve ticari soğutma, derin dondurma, ısıtma, 
iklimlendirme, klima cihazları ve aksamları imalat ve ithalatı; havalandırma, buhar, proses, ısıtma-
soğutma mekanik tesisat projelendirme, uygulama ve servisi; pompa, filtre vb. tesisat ekipmanları 
imalat ve ithalatı; soğuk odalar, yalıtım, sektörel yazılımlar, test, otomasyon vb. sistemlerdir.  
 
İklimlendirme, soğutma, klima sektörü, ülkemizde ve dünya genelinde hız kesmeksizin yükselen ciddi 
bir teknolojik ve ticari gelişim-değişim içerisindedir. Sektörün kapsadığı ürün ve hizmet çeşidi zengin, 
uluslar arası ve ulusal örgütlülüğü geniş ve etkin, endüstriyel standartları, teknik ve teorik bilgi birikimi 
yüksek bir yapıdadır. Bu özellikleri itibari ile önde gelen sektörlerden bir tanesidir.  
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşların 
görüşleri alınmak suretiyle “2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” [1] hazırlanmış, 2023 yılı 
için 500 milyar dolarlık ihracat hedeflenmiştir. Bu hedefin 100 milyar dolarlık kısmının makina ve 
aksamları imalat sektörü tarafından gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Makina ve aksamları sektörü 
altında yer alan iklimlendirme, soğutma, klima sektörü bu ihracatın %15’ini gerçekleştirmeyi 
hedeflemektedir. 2010 yılında, Türkiye iklimlendirme pazarı ticaret hacmi yaklaşık 10 milyar dolardır.  
2023 yılında hacmin 2,5 kat büyüyerek 25 milyar dolarlık bir seviyeye çıkması öngörülmektedir. 25 
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milyar dolarlık pazarın % 60’ının (15 milyar dolar ihracat olarak) Türkiye’deki sektör firmaları tarafından 
karşılanması beklenmektedir [2]. 
 
2012 yılında yayınlanan “TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu 2011” çalışmasında ve 
30 Kasım-02 Aralık 2012 tarihleri arasında İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği) tarafından 
Antalya’da düzenlenen çalıştayda, belirtilen ihracat hedefinin gerçekleştirilebilmesi için çeşitli alanlarda 
stratejiler belirlenmiştir. Bu stratejiler, insan kaynakları, enerji verimliliği, standartların oluşturulması ve 
uygulanması, yerli markaların küresel oyuncu haline gelebilmesinde tasarım firmaları ile işbirliği, ar-ge, 
üniversite-sanayi işbirliği, bölgesel merkez olma, müteahhitlerle işbirliği, tedarik zincirinin geliştirilmesi, 
kümelenme geliştirme, sektörel stk’lar, müteahhit-standart ikilemi, küresel marka oluşturmak, yabancı 
sermayeli firmaların Türkiye’de yatırım yapması, devlet teşvikleri, kamu kurumlarının bilinçlendirilmesi, 
kurumsallaşma, esneklik, yurt dışından firma satınalma, kalifiye işgücü desteğidir [2]. 
 
Enerji verimliliği, standartların oluşturulması ve uygulanması, yerli markaların küresel oyuncu haline 
gelebilmesinde tasarım firmaları ile işbirliği, ar-ge ve üniversite-sanayi işbirliği stratejileri ürün 
geliştirme ve inovasyon süreçleri ile doğrudan bağlantılı olan stratejilerdir. Bu süreç, kuşkusuz, 
sürdürülebilir ve sistematik teknoloji geliştirme (ar-ge) ve yeni ürün geliştirme (ürün inovasyonu) 
faaliyetlerinin yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.  
 
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin “neden” yapılması gerekliliği üzerinde çokça durulmasına karşın; 
firmaların teknolojik üretim düzeyi, ürün katma değer niteliği, çalışan sayısı, finanssal büyüklükleri, 
kurumsal yapıları vs. ile ilişkili olarak geliştirme faaliyetlerin “nasıl” yapılması gerektiği konusuna 
yönelik yapılan nitelikli araştırma ve çalışma göreceli olarak azdır ve eksikliği hissedilmektedir [3]. 
 
İklimlendirme, soğutma, klima sektöründeki işletmelerde yeni ürün geliştirme faaliyetlerinin yönetim 
süreçleri ve çalışma kapsamı üzerine öneriler içeren bu çalışma temel iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde sektör ar-ge durumu incelenmekte; ikinci bölümde, sektörde faaliyet gösteren 
işletmelerde ürün geliştirme faaliyetlerinin yönetimi üzerine öneriler tartışılmaktadır. 
 
 
 
2. İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA, KLİMA SEKTÖRÜ AR-GE VE ÜRÜN GELİŞTİRME 
ÇALIŞMALARINA BAKIŞ 
 
İklimlendirme, soğutma, klima sektörü ülkemiz açısından yüksek sektörel seviyeye, öneme, teknik alt 
yapı ve bilgi birikimine, örgütlülüğe, nitelikli insan kaynağına ve pazar payına sahip olmasına rağmen 
araştırma, ürün geliştirme ve yenilik (inovasyon) faaliyetlerinde istenen düzeye ulaşamamıştır. Yeterli 
ar-ge yatırımının yapılmaması sektörün zayıf yönü olarak ortaya çıkmaktadır [2,4].  
 
TOBB 2011 Türkiye İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu’nda, 2023 yılında 15 milyar dolar ihracat 
hedefine ulaşmak için belirtilen stratejilerden ar-ge stratejisi şu biçimde açıklanmaktadır [2]:  

• “Sektördeki firmalar, Ar-Ge’yi çoğu zaman, mevcut ürünlerin hatlarının iyileştirilmesi olarak 
görmektedirler. Birçok firma, Ar-Ge bölümüne sahip olmakla birlikte yeni teknoloji üretimi 
yapılmamaktadır. Teknoloji geliştirilmesi için, üniversite işbirliği önemli bir kaldıraç 
sağlayacaktır. Dolayısıyla, sektör firmalarının üniversite işbirliklerini, özellikle, Ar-Ge 
bölümlerinin doğal bir uzantısı olarak görmeleri gerekmektedir. 

• Türkiye’nin gittikçe önem kazanan bir üretim üssü olması, doğal olarak Ar-Ge ihtiyacına ciddi 
bir zemin oluşturacaktır. Yerli firmalara ek olarak yabancı firmaların Türkiye’yi üretim üssü 
olarak seçmeleri, iklimlendirme sektörü kümelenmelerinin gelişmesini sağlayacaktır. Bu 
sayede, ürün ve üretim bazlı Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesinin önü açılacaktır. 

• İklimlendirme sektörünün Ar-Ge kabiliyetinin gelişmesinin en önemli basamaklarından birisi, 
özel sektörün üniversiteler ile işbirliğini artırmasıdır. Özel sektör firmaları, bu işbirliğinden elde 
edecekleri katma değerin farkında olarak, üniversite ile yapılacak işbirliğini, firmasının bir 
ihtiyacını düşük maliyetle çözdürebilme yolu olarak görmemeli, bunun yanı sıra, üniversite 
işbirliği projelerine yeterli bütçeleri ayırmalıdırlar.” 

 
Sektörde ar-ge faaliyetleri ile yakından ilgilenen sivil toplum kuruluşları mevcuttur. İklimlendirme 
Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) 2006 yılından bu yana sektör firmalarının cirolarının % 3 
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ile % 5’ini ürün geliştirme çalışmalarına ayırmaları için çağrı yapmakta; üniversite lisans, yüksek lisans 
ve doktora tezlerinin sektör firmalarının ürün geliştirme çalışmalarına yönelik ve uygulamalı olarak 
yapılması için çeşitli üniversiteler ile birlikte çalışmaktadır [5]. 
 
Nisan 2008 tarihinde, İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs (ÜSİB) Komisyonu tarafından 
sektörümüzde araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarının gelişmesi amacı ile “İSKİD ÜSİB Ar-ge 
Paneli” düzenlenmiştir. Panele sektörde imalat yapan firma temsilcileri, ar-ge ve ür-ge faaliyeti yürüten 
firmalardan mühendis ve yöneticiler, üniversitelerden akademisyenler ve destek- teşvik veren 
kurumların temsilcileri, vs. davet edilerek konunun daha kapsamlı tartışılması ve gündemde tutulması 
sağlanmıştır. Bu çalışmaya ek olarak 2008 yılında İSKİD tarafından “Ar-Ge Kılavuzu” kitapçığı da 
yayınlanmıştır [5]. 
 
Ekim 2007 tarihinde düzenlenen VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-TESKON 2007 
kapsamında “Tesisat Sektöründe Yapılan AR-GE Çalışmaları” başlığıyla bir panel düzenlenerek, 
ulusal düzeyde etkinliği ve etkisi yüksek böylesi bir kongrede, konu ilgili tüm paydaşların tartışmasına 
açılmıştır. 0cak 2008 tarihinde yayınlanan Teskon 2007 Kongre Bülteninde sektörün ar-ge alt yapısına 
yönelik şu tespitlerde bulunulmuştur: “Sektörde ar-ge altyapısı gelişmemiştir. Ciro üzerinden ar-ge ve 
inovasyona ayrılan harcamalar toplamın %0,6'sı oranındadır. TÜBİTAK ve TTGV desteklerinden (hibe 
ve kredi) yararlanan tesisat sektörü firma sayısı çok az olup, desteklenen firma toplamından ancak % 
2 pay almaktadır. Tesisat sektörünün aldığı toplam “hibe/kredi” miktarı ise değer olarak toplamın % 
1,6'sıdır [4].” 
 
2.1. Eurovent Sertifikası Verileri ve Pazar Payı Oranlarının Ar-Ge Faaliyetleri ile İlişkisinin 
Değerlendirilmesi 
 
Eurovent sertifikası, iklimlendirme, soğutma, klima alanında kullanılan belli başlı ürün gruplarına 
yönelik isteğe bağlı alınan, uluslararası “performans ispat” belgesidir. Ürünlerin kapasite ve 
performans değerlerinin, Avrupa ve diğer uluslararası standartlara göre bağımsız test 
laboratuarlarında doğrulandığını ispat eden; merkezi Paris’te bulunan Eurovent Sertifikasyon Firması 
tarafından verilen ürün performans ispat sertifikasıdır [6]. Geçerlilik gördüğü temel pazar Avrupa’dır. 
Eurovent sertifikası bir kalite veya güvenlik sertifikasyonu olmayıp, yalnızca imalatçıların 
yazılımlarında ve teknik ürün kataloglarında yayınladıkları/belirttikleri ürün performans ve kapasite 
değerlerinin doğruluğunu onaylamakta ve sertifikalamaktadır. Eurovent Sertifikasyon firmasının 
kurucusu ve sahibi Brüksel merkezli Eurovent (isim değişikliği öncesi Eurovent-Cecomaf) Derneğidir. 
 
Sayısı on sekiz olan Eurovent Sertifikasyon programları, plakalı tip hava-hava ısı eşanjörleri (AAHE), 
döner tip tip hava-hava ısı eşanjörleri (AARE), hassas klimalar (CC), konfor klimaları (AC), klima 
santralleri (AHU), soğuk tavan üniteleri (CB), kanatlı borulu tip ısıtma ve soğutma eşanjörleri (COIL), 
soğutma kuleleri (CT), damla tutucular (DE), fancoil üniteleri (FCU), M5-M9 sınıfı hava filtreleri (FIL), 
oda soğutucu evaporatörler (HE-COOL), hava soğutmalı kondenserler (HE-COND), kuru soğutucular 
(HE-DCOOL), likit soğutma grupları ve ısı pompaları (LCP-HP), çatı tipi klima üniteleri (RT), soğutmalı 
teşhir dolapları (RDC) ve hazırlık aşamasında olan değişken akışkan debili klimalar (VRF) ürün 
gruplarını kapsamaktadır. Katılımcı firmalar birden fazla sertifikasyon programına dahil olabilmektedir. 
Eurovent Sertifikasyon Programlarına Ürün Grubu Bazında Katılımcı sayıları Tablo 1.’de verilmiştir. 
Klima Santralleri, fancoiller ve likit soğutma gruplarının sırasıyla en fazla sayıda katılımcıya sahip 
programlar oldukları görülmektedir [6].  
 
Ürünler için sertifikayı bir kez almak yeterli olmamaktadır. Her program için farklı periyotlarda tekrar 
testleri yapılması zorunludur. Sertifika alma süresi, programın yapısına bağlı olarak değişmekle birlikte 
-Eurovent’teki bürokratik süreçlerin ve test merkezinin yoğunluğunun da etkisiyle yaklaşık 1- 1,5 yılı 
bulabilmektedir. Sertifika bedeli programda uygulanacak testlerin sayısına bağlı olarak değişmektedir.  
Bunun yanı sıra, Eurovent tarafından yıllık üyelik bedeli alınmaktadır. 
 
Eurovent Sertifikasyon programlarına farklı kıtalardan olmak üzere toplam 38 ülkeden 203 adet 
katılımcı firma mevcuttur. Ülkelere göre sertifikalı firma sayılarının gösterildiği Tablo 2.’de, katılımcı 
sayısına göre ilk üçte İtalya (41), Fransa (26), ve Almanya’nın (20) yer aldığı görülmekte; Türkiye’nin 
16 katılımcı ile ilk üç ülkeden hemen sonra gelen 4. en fazla sertifikaya sahip ülke olduğu göze 
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çarpmaktadır [6]. Son dört yıldır bu ülkeler sıralarını korumaktadır. Türkiye’de 2009 yılında 13 olan 
sertifikalı firma sayısının 2013 yılının başında 16 firmaya çıktığı görülmektedir. 
 
Tablo 1. Eurovent Sertifikasyon Programlarına Ürün Grubu Bazında Katılımcı sayıları [6]  

Eurovent Sertifikasyon Programları Katılımcı Sayısı Katılımcı 
Yüzdesi 

Klima Santralleri (AHU)  79 30,3% 
Fancoil Üniteleri (FCU)  40 15,3% 
Likit Soğutma Grupları Ve Isı Pompaları (LCP-HP)  32 12,3% 
Konfor Klimaları (AC)  21 8,0% 
Hava Filtreleri-M5-M9 Sınıfı (FIL)  17 6,5% 
Döner Tip Tip Hava-Hava Isı Eşanjörleri (AARE)  14 5,4% 
Soğuk Tavan Üniteleri (CB) 11 4,2% 
Soğutma Eşanjörleri (HE-COOL / HE-COND / HE-DCOOL)  11 4,2% 
Plakalı Tip Hava-Hava Isı Eşanjörleri (AAHE) 8 3,1% 
Damla Tutucular (DE)  8 3,1% 
Çatı Tipi Klima Üniteleri (RT)  5 1,9% 
Kanatlı Borulu Tip Isıtma Ve Soğutma Eşanjörleri (COIL)  5 1,9% 
Soğutma Kuleleri (CT)  4 1,5% 
Soğutmalı Teşhir Dolapları (RDC) 4 1,5% 
Hassas Klimalar (CC)  2 0,8% 
Açıklama: 
1.Bir firma farklı ürün grupları için katılımcı olabilmektedir. 

 
Tablo 2. Ülkelere Göre Sertifikalı Firma Sayısı [6] 

Ülke Katılımcı 
Sayısı 

Katılımcı 
Yüzdesi Ülke Katılımcı 

Sayısı 
Katılımcı 
Yüzdesi 

1 İTALYA 41 20,2% 20 KORE 2 1,0% 

2 FRANSA 26 12,8% 21 MALEZYA 2 1,0% 

3 ALMANYA 20 9,9% 22 MISIR 2 1,0% 
4 TÜRKİYE 16 7,9% 23 ABD 1 0,5% 

5 İSVEÇ 11 5,4% 24 AVUSTURALYA 1 0,5% 
6 İNGİLTERE 10 4,9% 25 AVUSTURYA 1 0,5% 

7 ÇİN 9 4,4% 26 BAHREYN 1 0,5% 

8 İSPANYA 8 3,9% 27 BULGARİSTAN 1 0,5% 
9 BELÇİKA 6 3,0% 28 CEZAYİR 1 0,5% 

10 HOLLANDA 6 3,0% 29 HIRVATİSTAN 1 0,5% 
11 B.ARAP EMİR. 5 2,5% 30 LİHTENŞTAYN 1 0,5% 

12 JAPONYA 4 2,0% 31 LİTVANYA 1 0,5% 
13 PORTEKİZ 4 2,0% 32 LÜBNAN 1 0,5% 

14 ÇEK CUMHURİYETİ 3 1,5% 33 NORVEÇ 1 0,5% 

15 DANİMARKA 3 1,5% 34 POLONYA 1 0,5% 
16 S.ARABİSTAN 3 1,5% 35 SLOVENYA 1 0,5% 

17 FİNLANDİYA 2 1,0% 36 TAYLAND 1 0,5% 
18 HİNDİSTAN 2 1,0% 37 ÜRDÜN 1 0,5% 

19 İSVİÇRE 2 1,0% 38 YUNANİSTAN 1 0,5% 

Açıklama: 
1.Aynı Sayıda katılımcıya sahip ülkeler alfabetik olarak sıralanmıştır.  
2.Aynı firmanın farklı ticari markası (yada markaları) Eurovent tarafından farklı markalar olarak 
nitelenebilmektedir. Bu duruma uygun olarak sayım ve tablolama yapılmıştır. 
3.Kaynak Eurovent web sayfası, Erişim tarihi Ocak 2013. Yukarıda belirtilen sayılar bilgilerden derlenerek, 
tablo haline getirilmiştir. 
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Ülkemizde, İstanbul’da 5 adet, Kocaeli’nde 1 adet, Sakarya’da 1 adet, İzmir’de 5 adet ve Ankara’da 4 
adet olmak üzere Eurovent sertifikası olan toplam 16 firma vardır. Firmalarımız, klima santralleri (10 
katılımcı), kanatlı borulu tip ısıtma ve soğutma eşanjörleri (3 katılımcı), fancoil üniteleri (2 katılımcı), 
hava filtreleri (1 katılımcı) ve çatı tipi klimalar (1 katılımcı) olmak üzere 5 farklı program kapsamında 
sertifikalanmıştır [6]. Eurovent sertifikası olan işletme sayımızın önümüzdeki yıllarda artacağı tahmin 
edilmektedir. Klima santralleri programında Türk firmalarının oranı %12,6 ile dikkate değer seviyede 
yüksektir. Bunun yanı sıra, ısıtma ve soğutma eşanjörü programının 5 katılımcısından 3’ü Türk 
firmalarıdır.  
 
Eurovent sertifikalı firma bilgilerinden derlenen bu veriler İSKİD 2011 yıllık istatistikleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde ortaya oldukça önemli sonuçlar çıkmaktadır. Türk Firmalarının Eurovent Sertifikası 
sahip oldukları ve olmadıkları birkaç örnek ürün grubunun imalat, ihracat ve ithalat durumu 
incelendiğinde, Eurovent sertifikasına sahip olduğumuz ürün gruplarında ithalatın ihracata oranla çok 
daha geride olduğu görülmektedir.  
 
Eurovent sertifikası alımı sürecinin belirli bir yazılım ve ürün geliştirme çalışması gerektirdiği 
düşünülürse, ürün geliştirme faaliyeti yürüten ve bunu ürünlerine aldığı performans sertifikası ile ortaya 
koyan sektör firmalarımızın pazar paylarını nasıl artıracağı çok açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum ürün geliştirme çalışmalarının, firmaların satış ve pazar payının artırılmasında önemli bir 
gösterge olarak ortaya çıktığının bir ispatı olarak da düşünülebilir. 
 
Grafik 1 ve Grafik 2’ten görüldüğü üzere ülke olarak ağırlıklı biçimde Eurovent sertifikasına sahip 
olduğumuz klima santrali ve kanatlı borulu ısı eşanjörlerinin imalat, ihracat ve iç satış miktarı ithal 
ürünlerin çok daha üzerindedir. 
 

 
 

Grafik 1. Klima Santrali Hücreleri İmalat-İthalat-İhracat-İç Satış verileri (adet) [7] 
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Grafik 2. Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Eşanjörler İmalat-İthalat-İhracat-İç Satış verileri (adet-m2) [7] 
 
Grafik 3.’te ise likit soğutma grupları ürün grubunda ithalat ağırlıklı bir durum olduğu açıktır. 
Eurovent’in Likit Soğutma Grupları (LCP-HP) programında ülkemizden hiçbir firma yer almamaktadır. 
Bu durumun İmalat-İthalat-İhracat-İç satış dengesini etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi olarak 
yorumlanabilir. 
 

 
Grafik 3. Soğuk su üretici grup İmalat-İthalat-İhracat-İç Satış verileri (adet) [7] 
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2.2. TÜBİTAK-TEYDEB Desteklerinden Yararlanan Sektörel Firma Sayısı Verilerinden Ar-Ge 
Çalışmaları Durumunun Değerlendirmesi  

 
Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak daha ileri düzeye ulaşmak isteyen 
işletmeler, ar-ge çalışmaları kapsamında yapacakları harcamalarda farklı finansman kaynakları 
kullanabilirler. Bunlar işletmenin öz kaynakları, halka açık sermaye artırımı, banka kredileri, girişim 
(risk) sermayesi, uluslararası fonlar ve son yıllarda ülkemizde oldukça ciddi miktarlarda ve yaygın bir 
biçimde verilen kamu destek ve teşvikleri olabilir.  
 
Ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak; sürdürülebilir teknolojik, sosyal ve ekonomik 
gelişimi sağlayarak refahı yükseltmek en önemli ulusal amaçlardan bir tanesidir [8]. Bu amaç 
doğrultusunda kamu ya da kamu ile ilişkili kurumlar (TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, vs.) tarafından araştırma ve ürün geliştirme faaliyetleri desteklenmekte ve 
teşvik edilmekte; bu amaçla kaynaklar ve bu kaynaklardan yararlanan firma sayısı her geçen yıl 
arttırılmaktadır (Bkz.Grafik 4) [9]. 
 

 
 

Grafik 4. 2000-2011 Yılları Arasında Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destek Programları 
Kapsamında Sağlanan Destek Tutarının Yıllara Göre Dağılımı [10] 

 
Ülkemizde araştırma kurumlarına, üniversitelere, araştırmacı ve girişimcilere, kamu kurumlarına ve 
özel işletmelere yaygın olarak ar-ge desteği sağlayan ve ar-ge faaliyetleri için ulusal düzeyde 
yönlendirici olan en önemli kurum TÜBİTAK’tır [11],[12]. Endüstriye yönelik TÜBİTAK ar-ge destek 
faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) tarafından 
yürütülmektedir.  
 
Bu makale kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB desteklerinden yararlanan firma sayısı verileri kullanılarak 
iklimlendirme, soğutma, klima sektörü içerisinde araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarının seviyesi 
tahmin edilmeye çalışılmıştır. TÜBİTAK-TEYDEB bünyesinde yürütülen destek programlarına ilişkin 
istatistikler her yıl güncellenmektedir. 2012 yılında yayınlanan en güncel istatistiklerde 1995-2012 
yılları arasında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenen kuruluş sayısının 6204 olduğu 
belirtilmektedir [10]. Bu kuruluşların içerisinden sektörümüzdeki firmaların sayısı tespit edilmeye 
çalışılmıştır. 
 
1995-2012 yılları arasında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenen 6204 adet kuruluşu içeren 
listeden sektörümüzün anahtar kelimeleri ile arama yapılmıştır. Seçilen sekiz anahtar kelime şunlardır: 
 

1. Isıtma 
2. Soğutma 
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3. İklimlendirme 
4. Termik 
5. Klima 
6. Havalandırma 
7. Dondurma 
8. Buhar  

 
Belirtilen arama kelimelerine istinaden –mükerrer olmaksızın yapılan sayımda- 72 adet sektörel firma 
tespit edilmiştir. Bu rakam 6204 adet kuruluş içerisinde %1,15’e karşılık gelmektedir. TÜBİTAK-
TEYDEB’e ek olarak KOSGEB destekleri ve diğer desteklerden faydalanma oranlarını bu orana eşit 
kabul edersek, toplamda % 2,3 gibi bir orana ulaşırız ki bu da fikir vermesi açısından önemlidir. 
 
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, bu konuya yönelik olarak Teskon 2007 Kongre 
Bülteninde şu tespitlerde bulunulmuştur: “TÜBİTAK ve TTGV desteklerinden (hibe ve kredi) yararlanan 
sektörel firma sayısı çok az olup, desteklenen firma toplamından ancak %2 pay almaktadır. Tesisat 
sektörünün aldığı toplam “hibe/kredi” miktarı ise değer olarak toplamın %1,6'sıdır [4].” Görüldüğü 
üzere rakamlar birbiriyle uyumludur. Sektörün devlet desteklerinden yararlanma oranı yaklaşık %2 
mertebelerindedir. Bu hali ile de ar-ge alt yapısının gelişmiş olduğunu iddia etmek güçtür. 
 
 
 
 
3. TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE 
ÜRÜN GELİŞTİRME VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER 
 
Temel iki bölümden oluşan bu makalenin birinci bölümünde sektörel endüstrinin ürün geliştirme 
çalışmalarının düzeyi üzerinde durulmuştur. Takip eden ikinci bölümde ise sektörde faaliyet gösteren 
işletmelerde ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin yönetimi üzerine öneriler tartışılacaktır. 
 
 
3.1. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Üzerine Temel Tanımlar ve Tanımların Önemi 
 
Ortak bir algılama ve anlayış yaratmak için, araştırma, ürün geliştirme ve yenilik üzerine ulusal ve 
uluslararası literatürde kullanılan temel kavramların tanımlarını bilmek, gerek işletmelerde gerekse 
diğer araştırma kurumlarında yürütülen faaliyetler için terimleri doğru kullanmak oldukça önemlidir.  
 
Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetleri içerisinde var olan araştırmacı ve kurum yöneticileri de dahil 
olmak üzere bir çok profesyonelin bu alanda kabul edilmiş temel kavramların tanımlarını bilmedikleri 
ve faaliyet tanımlamalarında doğru kullanmadıkları sıklıkla gözlemlenmektedir. Tanımlar kişiye ve 
kuruma özel anlamlar yüklenerek kullanılmakta böylelikle de fark edilmeden önemli bir hata 
yapılmaktadır. Kurum içi iyileştirme faaliyetleri yenilik faaliyetleri ile; ürün albenisinin arttırılması amaçlı 
tasarım faaliyetleri ürün geliştirme faaliyetleri ile; maliyet düşürücü veya standart yükseltici ürün 
geliştirme faaliyetleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile karıştırılmaktadır.  
 
Üniversiteler, enstitüler, araştırma kurumları ve sistemli ar-ge çalışmaları yürüten büyük işletmelerde, 
araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışmalar çoğunlukla temel tanımlarda ifade edilen 
çerçevede olmaktadır. Buna karşın, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde yürütülen araştırma ve 
ürün geliştirme faaliyetleri işletmenin kısıtlı kaynakları nedeni ile daha farklı yapılanabilmektedir. Bu 
durum kendisini “ar-ge ve kalite kontrol şefi”, “üretim ve ar-ge sorumlusu”, “pazar / ar-ge sorumlusu”, 
“satın alma ve ar-ge sorumlusu” vb. tarzında “birleştirilmiş” görevlendirmeler ile belli etmektedir [13]. 
Belirtilen tarzdaki görevlendirmelerin tek bir uzmana verilmesi veya tek bir bölüm çatısı altında 
yürütülmeye çalışılması işletme olanakları ile doğrudan bağlantılıdır. Ancak bu çeşit birleştirilmiş görev 
tanımlarının, ar-ge çalışmalarının doğası gereği, “satış ve pazarlama”, “üretim ve planlama”, 
“finansman ve muhasebe” vb. birleştirilmiş görevlendirmelere benzemeyeceği; bu durumda geliştirme 
faaliyetlerine ayrılması gereken araştırma, düşünme, tasarlama, detaya inme, test etme vs. 
zamanlarının olması gereken düzeyin çok altında olabileceği; diğer görevlendirmenin geliştirme 
faaliyetleri için zaman ve konsantrasyon kaybı yaratıp böylelikle de araştırma ve ürün geliştirme 
çalışmalarından beklenen iş ve verimin alınamayabileceği riski hesaba katılmalıdır. İşletmelerde bu 
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biçimde organize edilen yapıların, ar-ge faaliyetlerinde sistemli çalışma yapısının oluşmasını ve 
uzmanlaşma süresini geciktirebileceğinden dolayı işletmelerin araştırma, geliştirme ve yenilik 
kültürünü kazanmasında negatif etkide bulunabileceği ihtimali de gözden kaçırılmamalıdır. 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere farklı yorumların oluşmaması ve ortak algının yaratılması amacı ile ulusal 
ve uluslar arası düzeyde kılavuzlar, dokümanlar hazırlanmıştır. Aşağıda araştırma, ürün geliştirme ve 
yenilik üzerine çeşitli kaynaklardan derlenmiş temel tanımlar mevcuttur. Makalemizin içerisinde 
kullanılan kavramlar için de ilgili tanımlar referans alınmıştır. 
 
OECD üyesi ülkelerdeki ulusal ar-ge verilerini toplayan, yayımlayan ve OECD ar-ge taramalarına 
cevaplar veren ulusal uzmanlar tarafından ar-ge verilerinin derlenmesi ve yorumlanması ile ilgili 
öneriler ve ilkelerin yer aldığı, referans çalışması olarak tasarlanmış teknik bir belge olan Frascati 
Kılavuzu [14]; OECD üyesi ülkelerdeki yenilik taramaları ve yenilik verilerinin toplanması ile 
yorumlanması için ilkelerin belirlendiği Oslo Kılavuzu [15]; bilim ve teknolojiye ayrılmış insan 
kaynaklarının sınıflandırılması ve ölçümü hakkında Canberra Kılavuzu [16], araştırma ve ürün 
geliştirme üzerine ulusal ve uluslararası literatürde kullanılan temel kavram tanımlarının temel alındığı 
kılavuzlardır. Oslo Kılavuzu’na benzer bir çalışma olan, Latin Amerika ve Karayip ülkelerindeki 
teknolojik yenilik göstergelerinin standardize edilmesine yönelik Bogota Kılavuzu [17] 2000 yılında 
yayınlanmış bir diğer kaynaktır.  
 
Frascati Kılavuzu’na göre “Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun 
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere 
kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge terimi üç faaliyeti 
kapsamaktadır: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme. 
 
Temel araştırma, görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle 
olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya 
teorik çalışmadır. Uygulamalı Araştırma da yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırmadır. 
Bununla birlikte uygulamalı araştırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel 
geliştirme, araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni 
malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye 
ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. 
Ar-Ge kavramı hem Ar-Ge birimlerindeki düzenli Ar-Ge'yi, hem de diğer birimlerdeki düzenli bir şekilde 
olmayan ya da ara sıra yapılan Ar-Ge faaliyetlerini kapsamaktadır [14].” 
 
Oslo Kılavuzu yenilik tanımlamalarının temel kabul gördüğü yayındır. Oslo Kılavuzunda “Yenilik, 
işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede 
iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir 
organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir [15]. 
 
“Bir yenilik için asgari koşul, ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyonel yöntemin firma için 
yeni (veya önemli derecede iyileştirilmiş) olmasıdır. Bu, firmaların ilk defa geliştirdikleri ve diğer firma 
veya organizasyonlardan uyarlamış oldukları ürünler, süreçler ve yöntemleri kapsar. Yenilik 
faaliyetleri, yeniliklerin uygulanmasına yol açan veya yol açması öngörülen tüm bilimsel, teknolojik, 
organizasyonel, finansal ve ticari adımlardır. Bazı yenilik faaliyetleri kendi başlarına yenilikçi iken, 
diğerleri yeni faaliyetler olmamakla birlikte yeniliklerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Yenilik 
faaliyetleri aynı zamanda, özel bir yeniliğin geliştirilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan Ar-Ge’yi de 
içermektedir [15]. 
 
Dört tür yenilik tanımı yapılmaktadır: Ürün yenilikleri, süreç yenilikleri, pazarlama yenilikleri ve 
organizasyonel yenilikler: Ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya 
da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde, 
bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel 
özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir. Süreç yeniliği, yeni ya da önemli derecede 
iyileştirilmiş bir üretim veya dağıtım yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik; teknikler, teçhizat veya 
yazılımlarda önemli değişiklikler içerir. Organizasyon yeniliği, girişimin bilgi kullanımını, mal ve hizmet 
kalitesini ya da iş akış verimliliğini artırmak amacıyla firma yapısında ya da yönetim biçiminde yenilik 
ya da belirgin değişiklik yapılmasıdır. Pazarlama yeniliği, mal ve hizmetlere olan ilgiyi artırmak ya da 
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yeni pazar yaratmak amacıyla ürün tasarımı, ambalajlaması, tanıtımı veya fiyatlandırmasında önemli 
değişiklikleri kapsayan yeni pazarlama yöntemlerinin uygulanmasıdır [15].” 
 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (2005/7) Kararı uyarınca “Frascati, Oslo ve Canberra Kılavuzları’nın 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Ar-Ge istatistiklerinin toplanması, Ar-Ge ve Ar-Ge desteği 
kapsamına giren konuların belirlenmesi ve ilgili diğer hususlarda referans olarak kullanılmasına ve 
kılavuzların toplumun ilgili kesimleri tarafından benimsenmesi için yaygınlaştırma çalışmaları yapmak 
üzere TÜBİTAK’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir. [18]”  
 
 
3.2. Ar-Ge Faaliyetlerinin Sistematik ve Ölçülebilir Yönetiminin Önemi  
 
Türkiye iklimlendirme, soğutma, klima sektöründe faaliyet gösteren firmaların bir çoğu kobi 
niteliğindedir. Bu nedenle çalışma kobi niteliğindeki işletmelerin genel karakteri üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ar-ge faaliyetlerinin bilimsel bir yaklaşım ile ele 
alınması, araştırma ve ürün geliştirme bölümlerinde sistematik ve ölçülebilir çalışma yapısının 
oluşturulması, işletmenin karakterine göre yapılandırılmış iyi bir araştırma ve geliştirme yönetimi 
modelinin kurulması ve işletilmesi ile mümkündür [19].  
 
Ölçek olarak büyük kabul edilen ve kurumsal işleyişini yapılandırmış işletmelerin oturmuş ve 
sistematize edilmiş yönetim anlayışları araştırma, ürün geliştirme, yeniliklik ve iyileştirme faaliyetlerinin 
yapısını da olumlu yönde etkilemektedir. Büyük ölçekli işletmelerde şirketin uzun vadeye yönelik 
stratejik hedeflerinin varlığı ile geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin bağımsız bütçeli bölümler 
tarafından yürütülüyor olması bu faaliyetlerin bilimsel temelli, sistematik ve ölçülebilir yapıda 
örgütlenmesini zorunlu kılmaktadır. Kısaca Kobi olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerde 
ise yürütülen geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının yapısı ve düzeyi organizasyonun kurumsal 
yapısının gelişmişliği ile doğrudan ilişkili olup birçok yönü ile büyük ölçekli işletmelerden farklı bir 
karakterdedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yapısal ve yönetsel sorunlara ek olarak, geliştirme ve 
iyileştirme faaliyetlerinin ölçeği daha büyük işletmelerin yapabileceği yüksek maliyetli çalışmalar 
olduğu düşüncesi, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi ve firma kültürüne 
dönüştürülmesi önündeki en önemli engellerden bir tanesidir. 
 
Araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarının işletmenin yetenek, olanak, ihtiyaç ve hedeflerine uygun 
yapılandırılması, kaynakların en verimli biçimde kullanılabileceği modelin oluşturulması ve yönetilmesi 
sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelere hakim olan “geliştirme çalışmalarının yüksek maliyetli” 
çalışmalar olduğu düşüncesinin ortadan kalkabileceği iddia edilebilir. (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından 2004-2006 yıllarını kapsayacak şekilde yapılan “Yenilik Araştırması” sonuçlarına göre, 
girişimlerin % 69.2’si yenilik faaliyetlerini etkiyen en önemli faktör olarak maliyetlerin çok yüksek 
olmasını göstermiştir. Bunu % 65.7 ile nitelikli personel yetersizliği ve % 65.3 ile girişim veya girişim 
grubunun parasal kaynak yetersizliği takip etmektedir [20].) Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerinde 
iyi uygulama örneklerinin çoğalması ve bu alana yönelik devlet destek ve teşviklerinin de artması ile 
birlikte geliştirme faaliyetlerinin tabana yayılması ivme kazanacaktır [21]. 
 
İlgili literatür incelendiğinde, araştırma ve geliştirme, ürün geliştirme, yenilik, yeni üretim teknikleri ve 
proses geliştirme faaliyetlerinin makro perspektiften bakıldığında ülkelere, mikro perspektiften 
işletmelere sağladığı faydalar üzerine gerçekleştirilmiş bir çok istatistik çalışması ve örnek olay 
incelemesi olduğu görülmektedir [22]. Çalışmaların hemen tümü bize şunu göstermektedir ki, yenilik 
ve ürün geliştirme faaliyetleri tüm organizasyonların büyüme ve varlıklarını devam ettirebilmeleri 
açısından oldukça önemlidir [23]. Mevcut çalışmalar kapsamında geliştirme faaliyetlerinin “neden” 
yapılması gerekliliği üzerinde çokça durulmasına karşın, firmaların teknolojik üretim düzeyi, ürün 
katma değer niteliği, çalışan sayısı, finanssal büyüklükleri, kurumsal yapıları vs. ile ilişkili olarak 
geliştirme faaliyetlerin “nasıl” yapılması gerektiği konusuna yönelik yapılan nitelikli araştırma ve 
çalışma göreceli olarak azdır ve eksikliği hissedilmektedir [24].  
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3.3. Ürün Geliştirme ve Yenilik Faaliyetleri Üzerine Öneriler 
 
Devam eden bölümde, ar-ge faaliyetleri için kısıtlı imkanlara sahip ISK sektörü işletmelerinde, ar-ge ve 
ür-ge bölümlerinin verimli ve çok yönlü yapılandırılması için önerilen on temel konu üzerinde 
durulmaktadır.  
 
3.3.1. Ürün Geliştirme Stratejisi Sahibi Olmak 

 
Genellikle askeri ve devlet yönetimi ile ilgili bir kavram olarak kullanılan strateji, “önceden belirlenmiş 
bir amaca ulaşmak için izlenen yol, izlem” [25] olarak tanımlanmaktadır. İş dünyası literatürü ile de 
ilişkilenen strateji kavramı, “işletme ile çevresi arasındaki ilişkileri analiz ederek işletmenin istikametinin 
ve amaçlarının belirlenmesi, bunları gerçekleştirecek faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden 
düzenlenerek gerekli kaynakların tahsis edilmesi” [26] olarak da tanımlanmaktadır. 
 
“Stratejik bakış özellikle, ülke, bölge veya işletme düzeyinde yenilik, Ar-ge, teknoloji ve yeni ürün 
(mal/hizmet) geliştirme faaliyetleri yürüten veya politika ve strateji geliştiren kuruluşlarda faaliyetleri 
yönlendiren önemli unsurların başında gelmektedir” [27]. Geleceğin yönlendirilmesi ve yönetilmesi 
sürecinin yarının değil bugünün işi olduğunu ortaya koyan stratejik yönetim yaklaşımı kendisini 
1980’lerden sonra hissettirir olmuştur [28]. Stratejik yönetim anlayışı, imkânları oldukça kısıtlı kobi 
niteliğindeki işletmelerin kaynaklarını verimli kullanmalarının en önemli adımlarından bir tanesi olarak 
kabul edilebilir. Ürün geliştirme faaliyetlerinin stratejik yönetim anlayışı içerisinde ele alınması ve 
kaynak planlamasının hedeflere uygun yapılıp uygulamaya geçirilmesi ile birlikte orta ve uzun vadede 
rekabet avantajı kazanabilmek işletmeler için olasıdır [29]. 
 
Firmaların geliştirme faaliyetleri sonrasında ortaya koyacakları ürünlerin yenilik kategorisi firmanın 
stratejileri ile doğrudan bağlantılıdır. Belirgin bir yeni ürün stratejisi ürünün ve sonuçlarının başarısı için 
en önemli gerek şartlardan bir tanesidir [30]. 
 
Stratejik yönetim kavramının işletmelerin süreçlerine nasıl girebileceği konusunu sektörümüzden bir 
konu ile örneklersek; günümüzde küresel iklim değişikliği ve buna karşı alınacak önlemler konusu tüm 
Dünya’da devletler düzeyinde tartışılan ciddi bir konudur. Avrupa Birliği de bu konuda üzerine düşeni 
yapmaya çalışmakta ve küresel iklim değişikliğini oluşturan faktörleri kendi coğrafyasında kısıtlamaya 
ve yok etmeye çalışmaktadır. Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından, araç klimalarına yönelik olarak 
Mayıs 2006 tarihinde “2006/40/EC Araç Klimaları Direktifi” [31] yayınlanmıştır. İlgili Direktife göre 2011 
yılından itibaren üretilen tüm yeni araçların ve 2017 yılından itibaren de var olan tüm araçların klima 
sistemleri içinde kullanılan soğutucu gazların “Küresel Isınma Potansiyeli” belirli bir değerinin altında 
olmalıdır. Bunun anlamı teknik olarak şudur: araçlara daha önce uygulanan klima sistemlerinin 
tasarımı değişmelidir; yeni akışkanlar ve bunlara uygun yeni ekipmanlar gerekmektedir. Bu durum, 
araç klimaları sektörü içerisinde faaliyet gösteren işletmeleri etkilemektedir ve her biri için, işletmenin 
içinde bulunduğu dış çevre analizi noktasında, stratejik yönetime konu olabilecek niteliğe sahiptir. 
Önümüzdeki 4 yıl içerisinde yasal gerekliliğe uygun teknoloji ve ürün değişimini gerçekleştirmeyen 
firmalar (pazarda ürün satamayacakları için) hiç şüphesiz silineceklerdir. Buna karşın, firmalar 
pazardan silinmemek için yeni duruma uygun ürünlerini bir an önce geliştirerek pazara girmek; alt 
yapı, üretim, zaman, insan vb. kaynaklarını iyi planlamak; pazarda eğitim, satış sonrası hizmetler vb. 
organizasyonlarını kurmak zorundadırlar. 
 
Firmaların yeni ürün stratejileri kurumsal düzeyde aşağıdaki temel yapılanmaları ve işleri 
etkilemektedir: 
 

• Yeni Ürün Portföy Yönetimi 
• Ürün Geliştirme Süreçleri 
• Ürün Geliştirme Araçları 
• Ürün Geliştirme Performans Ölçüm Metrikleri 
• Yeni Ürün Pazar Araştırmaları 
• Ürün Geliştirme Takım Organizasyonları 
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3.3.2. Kurumsal Bir Alt Yapıya Sahip Olmak  
 

Kurumsallaşma, en genel hali ile “ örgütlü duruma gelme, süreklilik kazanma” [25]; “işletmeleri işlerin 
yürütülmesinde ve sorumlulukların belirlenmesinde bireylerden uzaklaşmış örgütlere dönüştürmeye 
yönelik yönetsel çabalar” [32] olarak tanımlanmaktadır. Ürün geliştirme süreci de işletmenin yönetsel 
hedef ve çabalarından bağımsız tekil bir süreç değildir. İşletme aktiviteleri, ürün geliştirme sürecinin 
öncesinden başlayarak, yönetim, finans, üretim, kontrol, pazarlama, satış sonrası hizmetler vs. bir dizi 
birlikte süreci kapsar. Ürün geliştirme şirket içi süreçler için kurumsal gelişimi tamamlamada gerekli 
çerçeveyi oluşturur [33]. 
 
Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerinin disiplinli ve sistemli bir yapıda yürütülüyor olması işletmenin 
birçok bölümünün çalışma yapısını kurumsallaşma yönünde olumlu olarak etkileyebilir. Bu görüşün 
tam aksine, işletme bünyesinde kurumsal yapının geliştirilmemesinin olumsuz etkilerini en ağır biçimi 
ile işletmenin araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerinin görmesi olasıdır. Ar-ge faaliyetlerin kurumsal 
olmayan işletmelerde yürütülmemesinin veya az sayıda olanların da varlıklarını kısa zaman içerisinde 
kaybetmelerinin temel nedenlerinden bir tanesi kurumsallaşamama olarak düşünülebilir. Bu nedenle 
firmada oturmuş bir kalite güvence sisteminin olması oldukça önemlidir. 
 
Günümüzde birçok işletme tasarım, üretim, satış ve pazarlama, finans, satış sonrası hizmetler vs. tüm 
bölümlerinde yapılan etkinliklerini kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite yönetim sistemini 
uygulamaktadırlar. ISO 9000 serisi standartların amacı etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceği 
ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak, proseslerin 
yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesini sürekli olarak sağlamak, süreç içerisindeki sistemleri iyileştirmek, 
müşteriye ürün ve hizmet tutarlılığının güvenini vermektir [34]. 
 
İşletmelerin ürün geliştirme faaliyetlerin tümünde –İşletmenin Toplam Kalite Yönetim sistemi uygulayıp 
uygulamamasından bağımsız olarak- ISO 9001: 2000 standardının “7.3 Tasarım ve Geliştirme” 
maddelerine uygun hareket edilmesi ve “Dokümantasyon Şartlarının”, “Dokümanların kontrolü” ile 
“Kayıtların Kontrolü” maddelerinde belirtilen kayıtların tutulması ve izlenmesi konularına özel önem 
göstermelidir. İşletmenin ürün geliştirme faaliyetlerini, süreçlerini, akışlarını ve sorumluluklarını 
tanımlayan prosedür, talimat, kitapçık vb. detaylı dokümanı olmalıdır. Örneğin, Tübitak-Teydeb sanayi 
ar-ge projelerini destekleme programı kapsamında önerilen ar-ge projeleri değerlendirilirken kurumun 
kalite güvence sistematiği olup olmadığı sorgulanmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin 
“kurumsal hafıza” (sistematik ve sürekli dokümantasyon gibi) varlığı ve bunun yönetilme becerisi 
üzerinde durulan diğer önemli noktadır [34]. 
 
3.3.3. Proje Yönetimi Metodolojisini Uygulamak  
 
İşletmeler için rekabette öne geçmenin önemli yollarından biride kaynakların etkin ve verimli 
kullanımıdır. Bu amaçla yapılan çalışmalar temelde zamanın, maliyetin ve (insan ve maddi) 
kaynakların verimli kullanımına yöneliktir. Proje olarak adlandırılan kontrollü ve organize edilmiş 
çalışmalar içinde, “kapsam, zaman, maliyet, kaynaklar ve risk” [35] perspektifinden kurum 
kaynaklarının verimli kullanımı gerçekleştirilebilir, tüm süreçler denetlenebilir ve ölçülebilir. 
 
Kuruluşun, ar-ge faaliyetlerini başarıyla yürütülebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için kaynaklarını etkin 
ve verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik plana, proje organizasyona ve yönetimine sahip olması 
oldukça önemlidir [34]. İşletmelerde yürütülen her bir araştırma ve ürün geliştirme faaliyeti, ölçeğine 
bakılmaksızın proje olarak ele alınmalı ve proje yönetimi sistematiği içinde “kapsam, zaman, maliyet, 
kaynaklar ve risk” boyutları ile değerlendirilmeli, denetlenmeli ve ölçülmelidir. Örneğin, Tübitak-Teydeb 
sanayi ar-ge projelerini destekleme programı kapsamında önerilen ar-ge projeleri değerlendirilirken 
kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak iş paketleri ve çıktı tanımları, 
zaman ve maliyet planlaması, proje organizasyonu ve proje yönetimini oldukça önemsemektedir [36]. 
 
Proje planlama sürecinde ana aşamaların ve aktivitelerin tanımlanması, sürelerinin tahmin edilmesi, 
gerekli kaynakların belirlenmesi, bütçe ve maliyetler ile proje riskinin tanımlanması gibi faaliyetler yer 
alır. Proje değerlendirmede ise Projenin Para Akışı, Net Bugünkü Değer, Yıllık fayda-Yıllık Masraf 
Oranı, Toplam Fayda-Toplam Masraf Oranı ve İç Karlılık Oranı gibi değerlere başvurulur. Proje 



    _______________________  353 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR
 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
 

yönetiminde kullanılan temel araçlar, İş Ayrım Çizelgesi, Gannt diyagramı, CPM ve PERT’dir. 
Günümüzde, proje yönetimi için geliştirilmiş bir çok yazılım yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 
Proje yönetiminin belirli başlı yararları şunlardır: Sermaye ve işgücü daha verimli kullanılır; projeler 
bazında şirket karlılığı artar; izlenebilirlik ve ölçülebilirlik sağlanır; oluşan bilgi birikimi ile sonraki 
çalışmalarda daha doğru kararlar alınabilir; olası risk ve krizlere karşı daha hazırlıklı olunur; benzeri 
işler tekrar tekrar yapılmaz; yatırımcılar attıkları adımların ekonomik sonuçlarını değerlendirebilir; 
pazar kaybı ve müşteri memnuniyetsizliği en aza indirilir; ekip üyelerinin sonuç alıcılık, proje geliştirme; 
uygulama ve tahmin yeteneklerinin gelişmesi sağlanır [36, 37]. 
 
3.3.4. Sistematik Teknoloji İzleme Sürecine Sahip Olmak 
 
Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde ar-ge faaliyetlerinin en önemli unsurlarından bir 
tanesi de teknoloji izleme sürecidir. Teknoloji izleme süreci, stratejik yönetim yaklaşımında iç ve dış 
çevre analizi içerisinde düşünülebilir. Bu süreç aynı zamanda teknoloji yönetiminin alt başlıklarından 
bir tanesidir. Teknoloji izleme süreci ve öngörü yeteneği işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektördeki 
değişimler ile gelişmeleri izleme ve değerlendirmeyi kapsamaktadır [38].  
 
Teknoloji izleme süreci, yeni geliştirilen üretim ve ürün geliştirme teknolojilerinin, yazılımların, tedarik 
malzemelerindeki teknolojilerin, hızlı prototipleme teknolojilerinin, rakiplerdeki yeni geliştirilen 
teknolojilerin vb. değişimlerin tümünün izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekirse adapte edilmesi 
süreçlerini içerir diye düşünülebilir. Ar- ge yapısını kuvvetlendirmek isteyen her işletmede sistematik 
olarak işleyen teknoloji izleme sistemi kurulmalı; buna uygun ortam ve araçlar sağlanmalıdır.  
 
3.3.5. Araştırma ve Ürün Geliştirme Kaynaklarına Sahip Olmak ve İyi Yönetmek  
 
İşletmenin sahip olduğu rekabet avantajlarını uzun vadede sürdürebilmesi için bilgiyi ve onu üreten 
araştırma ve ürün geliştirme organizasyonunun kaynaklarını etkin ve etkili yönetmesi gereklidir [39]. 
Kurumların araştırma ve ürün geliştirme organizasyonları üç temel kaynağa sahiptir [40, 41, 29]. 
 

1. Uzman insan kaynağı 
2. Ar-ge yapılabilmesi için gerekli alt yapı kaynağı (yerleşim yeri, laboratuarlar, teknoloji 

merkezleri vb.) 
3. Donanım kaynağı (test üniteleri, ölçüm cihazları, bilgisayar ve yazılımlar, vb.)  

 
Geleneksel işletme ve insan kaynakları yönetiminin ötesinde farklı yönetim yaklaşımları izlenmesini 
gerektiren ar-ge yönetimi anlayışı, yukarıda işaret edilen üç temel kaynağın verimli ve etkin kullanımını 
içermektedir. Özellikle ar-ge bölümlerinde uygulanacak insan kaynakları politikasının satış-pazarlama, 
üretim, finasman vb. bölümler için uygulanan politikalaradn mutlaka farklı olması gerekmektedir [39]. 
 
3.3.6. Sistematik Yeni Ürün Geliştirme Sürecine Sahip Olmak 
 
Şirketlerin hedeflerine ulaşmak için izledikleri yeni ürün stratejileri ürün fikrinden pazara çıkışa kadar 
olan süreçler üzerinde etkili olmaktadır [42, 43]. Literatürde, yeni ürüne giden sürecinin hangi 
aşamaları kapsadığına yönelik yapılmış birçok araştırma ve modelleme mevcuttur. Booz, Allen ve 
Hamilton tarafından ortaya konan model bunlar içerisinde en fazla kabul görenlerden bir tanesidir 
[44,45,46]. 
 
Şekil 1’de özet olarak verilen Booz, Allen ve Hamilton’un modellemesine göre yeni bir ürünün ortaya 
çıkma süreci birbiri ardınca takip eden sekiz aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalar yeni ürün 
stratejisi, ürün fikrinin ortaya çıkması, ürün fikrinin değerlendirilmesi, ürün kapsamının geliştirilmesi ve 
kapsamın test edilmesi, ticari iş analizinin yapılması, ürünün geliştirilmesi ve testleri, pazar deneme 
testleri ve son olarak da ürünün ticari olarak pazarda satışına başlanmasıdır [44,45,46]. 
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Şekil 1. Yeni Ürün Süreci için Booz, Allen ve Hamilton’un Modellemesi [44,45]. 
 
Cooper ve Kleinschmidt tarafından 1985 yılında 123 adet firma ve 252 adet proje üzerinde yapılan 
araştırma sonucunda yeni ürün sürecinin, geliştirilecek ürün fikrinin oluşumundan sonra on üç belirgin 
aşamadan meydana geldiği öne sürülmüştür. Bu aşamalar ilk değerlendirme, ön pazar 
değerlendirmesi, ön teknik değerlendirme, detaylı pazar araştırma ve incelemesi, iş/finansal analiz, 
ürün geliştirme, firma içi ürün testleri, müşteri ürün testleri, deneme satışı, deneme üretimi, ticarileşme 
öncesi iş analizi, üretimin başlaması, ürün satışının başlaması aşamalarıdır [42].  
 
Şekil 2’de yeni ürün süreci için Ürün Geliştirme Enstitüsü (Product Development Institute Inc., 
Canada) firmasının beş adımlı “aşama-eşik” modellemesi görülmektedir. Tanımlanmış aşamalara 
sahip süreç, fikrin ortaya çıkmasından ürünün pazara giriş sonrası değerlendirilmesine kadar 
gitmektedir. Her bir aşama içerisinde farklı mesleki disiplinlerden gelen uzmanlardan oluşan ürün 
geliştirme takımı tarafından yapılması gereken belirli çalışmalar mevcuttur. Eşik olarak adlandırılan 
karar verme noktalarında süreçler detaylıca değerlendirilmektedir. Bir sonraki aşamaya geçilip 
geçilmeyeceği, projenin devam ettirilip ettirilmeyeceği vb. kararlar bu eşiklerde alınır. İlerleyen 
aşamalarda proje maliyetleri arttığından dolayı aşamalar çok detaylı yürütülmektedir [47]. 
 

 
 

Şekil 2. Yeni Ürün Süreci İçin Ürün Geliştirme Enstitüsü Firmasının Modellemesi [47] 
 
Şekil 3.’de Cooper ve Kleinschmidt tarafından ortaya konulan yeni ürün süreci faaliyetlerinin 
uygulanma oranları verilmektedir. Literatürde yaygın olarak vurgulanan detaylı pazar araştırma ve 
incelemesi, deneme satışı, deneme üretimi, ticarileşme öncesi iş analizi aşamalarının gerçekte 
uygulanma oranlarının % 50’nin altında olduğu görülmektedir. Aşamaların içerisinde en zayıf olan 
ikisinin, detaylı pazar araştırma ve incelemesi ile deneme satışı aşamalarının pazarlama ile ilgili 
olduğu göze çarpmaktadır. Yeni ürün fikrinin ilk değerlendirilmesi, ürün geliştirilmesi ve firma içi ürün 
testleri aşamalarının en fazla uygulanan aşamalar olduğu dikkat çekmektedir [42]. 
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Şekil 3. Yeni Ürün Süreci Aşamalarının Uygulanma Oranı [42] 
  

Araştırma sonuçlarından çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi de yeni ürüne giden yolda kritik 
aşamaların belirlenmiş olduğudur. Başarılı bir ürün için ilk değerlendirme, ön pazar değerlendirmesi, 
detaylı pazar araştırma ve incelemesi, iş/finansal analiz, ürün geliştirme, firma içi ürün testleri, ürün 
satışının başlaması aşamaları kritik öneme sahip aşamalardır. Kritik aşamalardan bir kısmı ürünün 
pazar öncesi değerlendirmelerini ve incelemelerini içerirken, ürün geliştirme ve ürün testleri aşamaları 
ise mühendislik disiplininin kapsamına giren aşamalardır [42]. 
 
3.3.7. Üniversite-Sanayi İşbirliği İçerisinde Olmak 
 
Araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarının mümkünse üniversiteler ile işbirliği dahilinde yürütülmesi 
ar-ge faaliyetlerinin etkisinin arttırılması yolunda iyi bir adım olacaktır. Üniversitelerimizde yaratılan 
teorik temelli tecrübe ve bilgi birikimini uygulamaya ve ürüne dönüştürmenin en etkin yöntemlerinden 
biri üniversitelerimiz ile sanayi firmalarımız arasında kurulan işbirliği çalışmalarıdır. Bu işbirliği yoluyla 
sanayinin ihtiyacı olan teknolojik bilgi üniversitelerden ihtiyacı olan firmalara aktarılmaktadır. 
Üniversite-sanayi işbirliği (üsib), sanayinin teknoloji ihtiyacına cevap verirken, sanayi de üniversitelere 
pratik uygulama imkanı sağlamaktadır. Kıt kaynakların rasyonel kullanılması açısından bu kuruluşların 
işbirliğine ihtiyaçları vardır. Bu karşılıklı işbirliği ülkelerin ekonomik gelişmesini de hızlandırmaktadır 
[41]. 
 
Üniversite-Sanayi işbirliği içinde yürütülecek çalışmalar için günümüzde birçok yol vardır: San-Tez 
projeleri, doktora, yüksek lisans ve lisans bitirme tezleri, danışmanlık, eğitim hizmet alımı, laboratuar, 
test, deney çalışmaları, staj faaliyetleri işbirliği çalışmalarındandır. Örneğin son dönemde, Sanayi 
Bakanlığı tarafından üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin kurumsallaştırılması ve kobi'lerin teknoloji ve 
ar-ge kültürü edinmelerine destek olmak amaçlı yürütülen sanayi tezleri destekleme programı 
kapsamında, 2006-2011 arasında toplam 401 proje desteklenmeye değer bulunmuştur [48]. 
 
Sektörümüzde de üniversite sanayi işbirliği yapılmaktadır. Ancak düzeyi istenilen yerde değildir.Bu 
konuda sektörümüzde aktif olarak çalışan dernekler mevcuttur. İSKİD tarafından bu sürecin daha 
verimli yürütülmesi için ÜSİB komisyonu kurulmuştur [5]. TTMD içerisinde üniversite sanayi işbirliğine 
yönelik bir yapılanma mevcuttur. TTMD’nin CLIMA 2010 kongresi için yapmış olduğu ar-ge projeleri 
duyurusuna sanayiden toplam 57 proje önerisi gelmiştir. Bu öneriler üniversitelerce dikkate değer 
bulunmuş ve işbirlikleri oluşmuştur [49]. İSEDA, mesleki üsib alanında oldukça aktif 
derneklerimizdendir. Son dönemde gerçekleştirmekte olduğu AB destekli sektörel sürekli öğrenme 
programları ile sektörümüze bu alanda çok önemli hizmetleri olmaktadır [50]. 
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3.3.8. Firma İçin Tasarım ve Seçim Yazılımlarına Sahip Olmak 
 
İşletmeler için yeni ürünlerin geliştirilmesi ya da var olan ürünlere yeni fonksiyonlar kazandırılması 
günümüzün rekabetçi dünyasında rakiplerden bir adım daha öne geçmek için tek başına yeterli 
olmamaktadır. Müşterilerine ürün ile birlikte –daha iyi - destek ve hizmet sunan firmalar rekabette 
kendilerini diğerlerinden ayırmaktadırlar. Yazılım faaliyetlerinin önemi de kendini bu noktada 
göstermektedir. Firmanın ürünlerine ve müşterilerine özel olarak geliştirilen çeşitli amaçlara uygun 
sektörel yazılımlar işletmeyi bir adım daha rekabette öne taşımaktadır.  
 
Örneğin, bazı kargo firmalarının, gönderilerin internetten yada cep telefonlarından takip edilebilmesi 
için yaptıkları yazılımlar onları müşterilerinin gözünde diğer kargo firmalarından farklılaştırmış ve bu 
firmalar için ciddi bir kazanç olmuştur (TNT, DHL, Yurtiçi Kargo vd.). Sektörümüzden örnek vermek 
gerekirse çeşitli iklimlendirme cihazlar üreten bir firmaların , ürünün kullanılacağı yerin kapasitesine ve 
diğer teknik ihtiyaçlarına uygun olarak hem fiyat hem de kapasite açısından optimum ekipmanı seçen 
yazılımı geliştirmeleri firmalara rekabette çok önemli avantajlar sağlamaktadır (Örn.:Friterm A.Ş, VEAB 
A.B, Erbay Soğutma ltd., HSK, Trane Co., Danfoss, Sporlan,vd ürün programları).  

 
3.3.9. Ürün Standardizasyonu ve Sertifikasyonu Çalışmaları 
 
Ürünün tasarım aşamasından başlayarak, müşterinin kullanımına ve ürün ömrünün sonlanmasına 
kadar olan süreçte ürünü takip eden bir başka süreç daha mevcuttur: ürün ve hizmet standartlarına 
uygunluk ve sertifikasyonlar. Son yıllarda müşterinin ürünü tercihinde ön plana çıkan standartlara 
uygunluk ve sertifikasyon konusu ürün geliştirme çalışmalarının en önemli kriterlerinden bir tanesidir 
ve üzerinde ciddi bir biçimde durmayı gerektirmektedir. Yasal açıdan uyulması zorunlu olan standartlar 
mevcut olmakla birlikte yasal zorunluluk olmamasına rağmen rekabet nedeni ile yaygın olarak uyulan 
standart (ve bunlar için alınan sertifika) sayısı da oldukça yüksektir. Her sektörde, sektörel bazlı 
ürünlerin ve hizmetlerin ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir süreçte yürütülüp 
yürütülmediğinin takipçisi, denetçisi ve yönlendiricisi olan birçok profesyonel resmi, yarı resmi veya 
özel nitelikli sertifikasyon kurumu vardır. Bu kurumların ilgili standartların şartlarını sağlayan 
işletmelere verdiği sertifika belgeleri işletmenin müşterilerinin gözünde belirli bir saygınlığa ulaşmasını 
ve tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. 
 
Sektörümüzde bu konuya ilişkin en önemli ürün sertifikası Eurovent (ek olarak da AHRI) sertifikasıdır. 
Önceki bölümde açıklaması yapılan sertifikanın işletmeye çok yönlü katkısı olmaktadır. Eurovent 
sertifikası, sektörde üretim yapan firmalarda ür-ge bölümünün kurulması veya var olan ür-ge 
faaliyetlerinin kurumsallaştırılması için de etkin bir araç olarak da düşünülmelidir. Sertifika alınması 
sonucunda ürün karlılığı, satış miktarı ve firma prestiji gözle görülür bir biçimde artacağı için, firma üst 
yönetiminin ür-ge faaliyetlerine ilgisi ve desteği daha da artacaktır. 
 
Eurovent, AHRI, vb. Sertifikasyon Süreci ve Ür-Ge organizasyonuna etkileri 
 
Eurovent, AHRI, vb. ürün sertifikası almak için karar veren bir firmanın ilk yapması gereken işlerden bir 
tanesi, zamanının büyük çoğunu bu konuya ayıracak ve süreçlerin tümünü takipten sorumlu olacak –
başvurulan programın yoğunluğa bağlı olarak en az- bir makina mühendisi kadrosunu bu işle 
görevlendirmek olmalıdır. Atanan kadroları işletmede bir ar-ge bölümü yapılandırarak, burada istihdam 
etmek en doğru harekettir. Hali hazırda firma bünyesinde ar-ge yapılanması olan işletmeler için de 
önemli bir süreç olan Eurovent sertifikasyonu, ür-ge faaliyetleri için yeni hedefler oluşmasını 
sağlayacak, faaliyetlerinde seviyenin yükselmesine yardımcı bir rol üstlenecektir. Sertifika sürekliliği ile 
ar-ge organizasyonunun kendisini disiplinli, sürekli güncel ve kurumsal tutmasını sağlayacaktır.  
 
Eurovent, sertifika için katılımcı firmanın yazılımlarında ve teknik ürün kataloglarında 
yayınladıkları/belirttikleri ürün performans ve kapasite değerlerinin doğruluğunu test ettirerek 
sertifikalamaktadır. Bu anlamda firmada bir yazılım sürecinin başlatılması gerekecektir. Yazılım 
süreçlerinin ar-ge yeteneğinin gelişmine olumlu etkileri düşünüldüğünde firmanın rekabette ön plana 
çıkabileceği bir faaliyeti daha bünyesine katmış olacaktır. Eurovent Sertifikası süreci sürekli bir faaliyet 
olduğu için, kurumsallaşmayı, oturmuş bir kalite güvence sisteminin varlığını gerekli kılmakta;  
katılımcı firmalardan düzenli aralıklarla kalite güvence belgelerini talep edilmektedir. Sertifikanın 
kurumsallaşmanın sürdürülebilirliği adına da oldukça etkinli olduğu görülmektedir. 
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Firma sertifika süreci ile birlikte, ürünlere yönelik testleri daha yoğun uygulamaya başlayacaktır. Test 
süreci ile birlikte son dönemde yaygınlaşmaya başlayan bilgisayar destekli simülasyon yazılımlarının 
kullanımı da gündeme gelecek; katılımcı firma, test, laboratuar, simülasyon süreçlerine yönelik 
yetenekler kazanmaya başlayacaktır. Sertifika almak için çalışmalara başlayan firma, üniversiteler ile 
işbirliği faaliyetlerini gündemine alabilir. Bu da firmanın üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile 
işbirliği faaliyetlerine adım atmasını ve ar-ge faaliyetlerinin etkisinin arttırılması yolunda iyi bir adım 
olabilir. Eurovent sertifikasının küçük ve orta büyüklükteki firmalara maliyeti, bu maliyeti en düşük 
seviyeye çekebilecek satış ve pazarlama faaliyetleri ile birleştirilebilirse, kısa sürede geri 
ödenebilecektir. Burada sertifikasyonun ürün geliştirme sürecinde önemli bir adım olduğu, ür-ge 
çalışmalarında sürükleyici bir etki yarattığı ve pazar payını önemli ölçüde büyüttüğü (Bkz. Bölüm 2.1) 
unutulmamalıdır. 
 
3.3.10. Destek Kurumları ile Çalışmalar 
 
Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak daha ileri düzeye ulaşmak isteyen 
işletmeler, ar-ge çalışmalarında yapacakları harcamaları kendi öz kaynaklarından sağlamalarının yanı 
sıra, ülke düzeyinde gelişmişliğin artması ve küresel rekabette avantaj sağlanması amacı ile çeşitli 
ulusal ve uluslar arası resmi, yarı resmi veya özel kurum ve kuruluş tarafından ar-ge, teknoloji, yatırım, 
eğitim, danışmanlık, sektörel araştırma vb. olmak üzere pek çok açıdan desteklenmektedirler. 
Özellikle çevreci teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesine ön ayak olan uluslararası destek fonları da 
destekler arasındadır.  
 
Destek kurum ve kuruluşlarının desteklerinden faydalanmak öncelikle işletmede kurumsal ve 
sistematik işleyen bir ar-ge ve ür-ge organizasyonunun olması ile mümkündür. Araştırma ve ürün 
geliştirme yeteneği tam olarak oluşmamış işletmelerin destek süreçlerinin olumlu ve verimli bir biçimde 
sonuçlanması ihtimali çok güçtür. Tübitak-Teydeb sanayi ar-ge projelerini destekleme programı 
kapsamında önerilen ar-ge projeleri değerlendirilirken, kuruluşun ar-ge alt yapısı kapsamlı olarak 
değerlendirilmektedir [36]. 
 
 
 
 
SONUÇ  
 
Temel iki bölümden oluşan bu çalışmada, araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine ayırdıkları 
kaynakları göreceli olarak kısıtlı kobi niteliğindeki sektörel işletmelerimizde, ar-ge bölümlerinin verimli 
ve çok yönlü yapılandırılması üzerinde durulmakta; kaynakların etkin nasıl kullanılabileceği hususunda 
bir yönetim yaklaşımı -modeli tartışılmaktadır. Önerilen modelde, on temel konu mevcuttur.  
 
Bu çalışma esnasında sektörel düzeyde bir takım eksiklikler gözlemlenmiştir. Sektör firmalarımızın ar-
ge düzeyinin, Dünya pazarındaki durumumuza göre, beklentinin altında bir durumda olduğu 
gözlemlenen önemli noktalardandır. 
 
Sektörü oluşturan alt grupların temsilci dernekleri tarafından ayrı ayrı yapılmış ar-ge ve ür-ge 
araştırmaları olsa da, yapılan araştırmaların bir arada toparlandığı merkezi bir eşgüdüm kurumun 
olmaması birçok verinin ve bilginin farklı kurum ve kuruluşlarda olmasına yol açmış durumdadır. Bu 
durum bir takım uyumsuzlukları da beraberinde getirmektedir.  
 
Bu çalışma kapsamında önerilebilecek konulardan bir tanesi, devlet destekli olarak Eurovent, AHRI, 
vb. ürün sertifikası alımının teşvik edilmesi gerekliliği hususudur. Sertifikasını alan ulusal firmalarımızın 
sayısının artışı ile ihracatımızın artması ve ithalatımızın azalması konusunda bir ilişkinin mevcut 
olduğu ikinci bölümde açıklanmıştır. Bu konuda sektör dernekleri Eurovent, AHRI, vb. ürün 
sertifikasının alınması için bir kampanya ile firmalara destek vermelidir. 
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Mert GÖKKAYA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Buhar, endüstriyel sanayi kuruluşlarının tamamına yakınında, prosesin temel ısı kaynağı olarak 
kullanılmaktadır. Buhar, yaygın olarak, hızla azalan fosil kaynaklı yakıtlar kullanılarak elde 
edilmektedir. Fosil yakıtların görünür gelecekte biteceğine ilişkin senaryolar ve global güvenlik riskleri 
dahilinde her geçen gün artan yakıt fiyatları nedeni ile buharın üretim maliyeti de hızla artmaktadır. Bu 
nedenle endüstriyel sanayi kuruluşları, buharın verimli üretimi ve doğru kullanımı konusuna 
odaklanarak maliyetlerini aşağıya çekmeye çalışmaktadırlar. Buhar tüketimini azaltmanın en önemli 
yollarından bir tanesi ise düşük basınçlı flaş buharın kullanımının artırılmasıdır. Bu noktada 
termokompresörler, düşük basınçtaki buharı geri kazanmak için verimli çözüm sunmaktadırlar.  
 
Birçok endüstriyel sanayi kuruluşu düşük basınçtaki buharı, basıncının düşük olması nedeni ile 
tekrardan prosese yönlendirememekte, dolayısı ile atmosfere atmaktadırlar. Fakat termokompresör 
teknolojisi ile buharın basıncı ve sıcaklığı kolaylıkla yükseltilebilir ve böylece önceden atmosfere atılan 
enerjinin tamamı geri kazanılabilir. 
 
Termokompresör, düşük basınçlı buharın yüksek basınçlı buhar kullanılarak sıkıştırılmasını sağlayan 
ve bunu yapmak için enerji dönüşüm kanunları ile çalışan jet akışkan cihazıdır. 
 
Bu makalede, termokompresörün çalışma prensibi, termodinamik analizi ve sanayideki uygulama 
alanları üzerine bir çalışma sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Termokompresör, Buhar, Enerji, Tasarruf, Verim 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Steam, almost in every industrial company, is consumed as the essential heating source of the 
processes. Steam is extensively generated by burning rapidly-diminishing fossil fuels. Steam 
generation cost rises gradually as the scenarios about running out of fossil fuels near future and global 
security risks that cause fuel prices to increase. Therefore, industrial companies should focus on 
efficiency of steam generation and proper use of steam in order to reduce their costs down. One of the 
important ways of reducing the steam consumption is to increase the usage of low pressure flash 
steam. At this point, thermocompressors provide an efficient solution to recover low pressure steam. 
 
Many industrial companies cannot canalize low pressure steam to processes due to its low pressure 
and so it’s released to atmosphere. However, pressure and temperature of steam can be increased 
and energy of the steam released to atmosphere can be recovered by thermocompressor technology. 
 
Thermocompressor is a jet fluid device that enables low pressure steam to be compressed by high 
pressure steam and bases on energy conversion laws. 
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In this paper, a study upon the working principle, thermodynamic analysis and application areas in 
industry of thermocompressors are presented. 
 
Key Words: Thermocompressor, Steam, Energy, Savings, Efficiency 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sanayi Devriminin kıvılcımını ateşlemiş olan buhar, günümüzde halen çok geniş kullanım alanı 
bulabilmektedir. Endüstride, elektrik üretimi, ısıtma ve çok çeşitli proseslerde kullanmak üzere 
buhardan faydalanıldığını görebiliriz. Bununla birlikte buhar üretimi, buhar kullanan endüstriyel 
tesislerin en önemli enerji tüketim kalemini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, enerji verimliliği çalışması 
yapmayı düşünen işletmelerin ilk odaklanması gereken yer buhar tesisatı olmak durumundadır. 
 
Buhar tesisatlarında kullanılan termokompresörler, enerji verimliliği çalışmalarında işletmelere ve 
mühendislere önemli imkanlar sağlamaktadır. Proseslerden geri dönen yüksek basınçtaki kondensin, 
atmosfere açık kondens tankına boşaltıldığında bir kısmı buhar fazında atmosfere bırakılmaktadır. Bu 
durum, işletmeler için büyük bir enerji israfına yol açmaktadır. Atmosfere atılan bu buharı flaş buhar 
tankı vasıtasıyla sistem içerinde tutmak mümkündür, fakat yine de basıncı düşük olduğundan 
proseslerde kullanılamayabilir. Bu noktada termokompresörler, düşük basınçlı buharın, daha yüksek 
basınca sıkıştırılarak sistem içerisine geri kazanılabilmesi açısından kritik bir rol oynarlar. Böylece hem 
düşük basınçtaki atıl buhar sisteme geri kazandırılmış olur hem de sistemin farklı proseslerinin 
istenilen basınçta buhar ihtiyacı da karşılanmış olur. 
 
Enerji üretim ve dağıtım sistemlerinde, termokompresörün kullanılıp kullanılamayacağına karar 
verilirken bazı kıstaslar göz önüne alınmak durumundadır. Termokompresör uygulamasını kısıtlayan 
bir takım termodinamik ve mekanik şartlar vardır. Bunlar; çıkış kesitindeki debi ve basınç, emme ve 
yüksek basınçlı buhar giriş kesitindeki buhar debileri ve basınçları şeklinde belirtilebilir. Bu şartlar 
yerine getirildiğinde, termokompresör sistemleri ile buhar sistemlerinde yüksek miktarda enerji geri 
kazanımı sağlamak mümkündür. 
 
 
 
 
2. TERMOKOMPRESÖR VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 
 
Termokompresörler, ejektör sistemlerinin bir üyesidir, aynı fiziksel ve termodinamik esaslara göre 
çalışmaktadır. Ejektörler, düşük basınçlı akışkanı akışa katmak için yüksek basınçlı akışkan jetinden 
faydalanan, bu iki akışkanı karıştıran ve düşük basınçlı akışkandan daha yüksek basınçta püskürten 
cihazlardır. Söz konusu akışkanlar su buharı, hava, gaz gibi çok çeşitli türlerde olabilir [1]. 
 
Ejektörler 3 basit bölümden oluşurlar; nozul, emiş bölgesi ve difüzör. Nozul, yüksek basınç ve düşük 
hızda giren akışkan basıncının düşürülmesini ve yüksek hız değerlerine çıkmasını sağlar, böylece 
akışkanın kinetik enerjisi artırılır. Emiş bölgesinde, düşük basınçlı akışkan alınarak yüksek basınçlı 
akışkan ile nozul çıkışında karıştırılması sağlanır. Difüzör ise, kinetik enerjinin basınç enerjisine 
dönüştürüldüğü bölümdür. 
 
Termokompresör uygulamalarında ise, her iki akışkan da buhardır. Yüksek basınçlı buharın sahip 
olduğu enerji, düşük basınçlı buhara transfer edilerek orta basınçlı buhar elde edilmiş olur. Bu cihazlar 
basit yapılı, kurulumu kolay, yatırım maliyetleri düşük, hareketli parçası bulunmayan dolayısıyla bakım 
ve işletme masrafları düşük ve uzun ömürlü sistemlerdir. İşletme içerisinde bulunan yüksek 
performansa sahip bir termokompresör, düşük basınçlı buharın sisteme geri kazandırılmasını ve bu 
sayede enerji, su ve suyu şartlandırmak için kullanılan kimyasal israfını önleyerek enerji ve parasal 
tasarrufu olanaklı kılar.  
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Şekil 1. Termokompresör [2] 
 

 
Güdücü gaz yüksek basınçta (Pm) kompresöre girer ve nozul içerisinde ilerler. Nozul yüksek basınçlı 
gazı, vakum oluşturan ve alçak basınçlı (Ps) gazın kendisiyle beraber sürüklenmesini sağlayan yüksek 
hızlı jet akışına dönüştürür. Emiş ve güdücü gazlar gövdede karışır. Daha sonra yakınsak-ıraksak 
difüzörde, gaz karışımının hız yükü statik yüke dönüştürülür. Böylece orta basınçta (Pd) gaz elde 
edilmiş olur. 
 
 
 
 
3. TERMOKOMPRESÖRÜN TERMODİNAMİĞİ VE TASARIM KRİTERLERİ 
 
Yüksek basınç ve düşük hızda nozula giren güdücü buharın nozul boyunca hızı artar. Bu bölümde 
basıncı düşen buharın entalpisi azalır ve basınç enerjisi kinetik enerjiye dönüştürülür. Nozul çıkışında 
güdücü buharın hızı ses üstü hızlara ulaşarak, 850-1300 m/s değerlerini alabilir [3]. Emiş tarafından 
düşük basınçla gelen buhar, nozulun çıkış noktasında güdücü buharla, sabit basınç altında karışır. Bu 
noktada hızı azalan karışımın entalpisi, karışan buharların debi ve basınç değerlerine bağlı olarak, iki 
entalpi değeri arasında bir değer alır. Karışım daha sonra, difüzör vasıtasıyla genişletilerek orta basınç 
ve hız değerinde sisteme gönderilir.  
 
Entalpi-entropi diyagramına bakılırsa (Bknz. Grafik 1), proses şu şekilde ilerlemektedir; 
 
1      2  Güdücü buharın nozulda genişlemesi 
2, 3     4 Güdücü buhar (2) ve emiş buharının (3) sabit basınçta karışımı 
4     5  Orta basınçlı buharın difüzörde sıkıştırılması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güdücü gaz  Nozul 

Emiş gazı  

Emiş 
Bölgesi 

Difüzör 

Orta basınçlı 
gaz  
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Şekil 2. Ejektör Boyunca Hız ve Basınç Profili [1] 

 
 

 
 

Grafik 1.(Solda) Entalpi-Entropi Diyagramı (İzantropik Sıkıştırma ve Genişleme) 
(Sağda) Entalpi-Entropi Diyagramı (Gerçekte) 

 
Termokompresör sistemleri, momentum korunumu, enerji korunumu ve süreklilik denklemlerine uyar. 
Termokompresörde adyabatik ve daimi bir akış için denklemler aşağıdaki gibidir [4];  
 
Süreklilik denklemi; 
 

∑ ρi Vi Ai = ∑ ρe Ve Ae   (1) 
 
Momentum denklemi; 
 

Pi Ai + ∑ mi Vi = Pe Ae + ∑ me Ve (2) 
 

Güdücü gaz 

Şok 

Orta 
basınçlı 
gaz 

Emiş 

Güdücü gaz  
Hız 

Ses 
hızı 

Yük 

Yük 

Basınç 
Güdücü 
gaz 

Yük 
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Enerjinin korunumu denklemi; 
 

∑ mi (hi + Vi
2 / 2) =  ∑ me (he + Ve

2 / 2)   (3) 
 
Termokompresörün tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilirken, termodinamik yasalarla beraber 
dikkate alınması gereken bazı kritik parametreler bulunmaktadır. Bunlar;  
 

1. Karıştırma (karışım) oranı 
2. Genişleme oranı  
3. Sıkıştırma oranı’dır [3].  

 
Karıştırma oranı, emiş buharının kütlesel debisinin (Ms) güdücü buharın kütlesel debisine (Mm) oranıdır 
(Ms/Mm). Yüksek karıştırma oranı, daha fazla alçak basınçlı atıl buharın geri kazanılması anlamına 
geldiğinden, yüksek performanslı termokompresörlerin karıştırma oranı da yüksektir. Karıştırma oranı, 
sıkıştırma ve genişleme oranlarına doğrudan bağlıdır ve birçok parametreyle değişmektedir. 
Termokompresör sistemindeki karşı basınç, kritik değere ulaşana kadar karıştırma oranını çok 
etkilememekle birlikte, kritik karşı basınç değerinin üzerinde, karıştırma oranında dramatik bir azalma 
meydana gelir ve termokompresörün performansı azalır. Emiş buharının sıcaklığının arttırılması ise, 
hem karıştırma oranının artmasını sağlar hem de kritik karşı basıncı artırarak, sistemin daha güvenli 
çalışmasını olanaklı kılar [5]. 
 
Genişleme oranı, yüksek basınçlı güdücü buharın mutlak basıncının, emiş buharının mutlak basıncına 
oranıdır (Pm/Ps). Termokompresörden istenilen performansın elde edilebilmesi için, bu oran en az 1.2 
olmalıdır [6]. 
 
Sıkıştırma oranı, orta basınçtaki karışım buharının mutlak basıncının, düşük basınçlı emiş buharının 
mutlak basıncına oranıdır (Pd/Ps). Termokompresörler sıkıştırma oranı 6:1 değerine kadar ekonomik 
olarak kullanılabilmektedir [7]. Ancak, güdücü buharın basıncının yüksek olması, aynı sıkıştırma oranı 
için karıştırma oranını düşürmektedir. Dolayısıyla, gerçekleştirilebilir termokompresör uygulamaları için 
sıkıştırma oranı 2.5 civarındadır [3]. 
 
 
 
 
4. ENDÜSTRİDE TERMOKOMPRESÖR UYGULAMA ALANLARI 
 
Termokompresörler, enerji üretimi ve tüketimi sistemlerinde buhar kullanan çok sayıda endüstriyel 
işletmede geniş bir kullanım alanına sahiptir. Termokompresör uygulamalarının yapıldığı bazı 
sektörler; 
 

• Kağıt endüstrisi 
• Şeker endüstrisi 
• Kojenerasyon sistemleri 
• Petro-kimya endüstrisi 
• İlaç endüstrisi 
• Kimya endüstrisi 
• Lastik/kauçuk endüstrisi 
• Tekstil endüstrisi 
• Gıda endüstrisi 

 
şeklinde örneklendirilebilir. 
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5. ENDÜSTRİDE TERMOKOMPRESÖR UYGULAMASI İLE ENERJİ GERİ KAZANIMI ÖRNEĞİ 
 
Aşağıda gerçek bir endüstriyel işletmede gerçekleştirilen termokompresör uygulaması ile elde edilen 
enerji geri kazanımı ve parasal tasarruf miktarı verilmiştir. 
 
Söz konusu endüstriyel firmada, buhar kazanında 12 barg işletme basıncında buhar üretilmekte ve bir 
prosesinde 3,5 barg’de 7.965 kg/h buhar kullanılmaktadır. Bu basınç ve debiyi karşılamak üzere, 
termokompresör uygulaması öncesi 6.295 kg/h buhar ana buhar hattından basınç düşürücü ile, geri 
kalan 3,5 barg’deki 1.670 kg/h’lik buhar ise atık ısı kazanında 56.000 Nm3/h’lik baca gazı debisinin 
180oC’den 157oC’ye düşürülmesi yoluyla elde edilmektedir. Termokompresör uygulaması ile, basınç 
düşürme işlemi uygulanmadan ve atık ısı kazanında sıcaklık 130oC’ye düşürülerek daha fazla enerji 
geri kazanımı sağlanmış ve 1 barg basınçta buhar elde edilerek prosesin gerekli basınç ve debideki 
toplam buhar ihtiyacı karşılanmıştır. 
 
Uygulanan enerji geri kazanım sisteminde termokompresör dizayn parametreleri aşağıdaki gibidir; 
 
Emiş buhar basıncı (Ps)  : 1 barg 
Güdücü buhar basıncı (Pm) : 12 barg 
Çıkış basıncı (Pd)  : 3,5 barg 
Emiş buhar debisi (Ms)  : 1.670 kg/h 
Çıkış debisi (Md)  : 7.965 kg/h 
Emiş buhar entalpisi (hs) : 2.706,7 kJ/kg 
Güdücü buhar entalpisi (hm) : 2.787,6 kJ/kg 
Çıkış buhar entalpisi (hd) : 2.743,7 kJ/kg 
Emiş buhar giriş hızı (Vs) : 23 m/s 
Güdücü buhar giriş hızı (Vm) : 30 m/s 
Çıkış buhar hızı (Vd)  : 29,6 m/s 
 
Sistemdeki sıkıştırma ve genişleme oranları aşağıdaki gibi hesaplanır; 
 
Sıkıştırma oranı; 
 

Pd / Ps = (3,5+1) / (1+1) = 2,25  
 
Genişleme oranı; 

 
Pm / Ps = (12+1) / (1+1) = 6,5  

 
Süreklilik denkleminden; 
 
 Ms + Mm = Md 
 
 1.670 + Mm = Md 
 
Enerjinin korunumu denkleminden; 
 
 Ms (hs + Vs

2 / 2) + Mm (hm + Vm
2 / 2)  =  Md (hd + Vd

2 / 2)  
 
 1.670 (2.706,7 + 232 / 2) + Mm (2.787,6 + 302 / 2)  =  (1.670+Mm) (2.743,7+ 29,62 / 2)  
 
 Mm = 6.295 kg/h 
 
 Md = 1.670 + 6.295= 7.965 kg/h 
 
olarak bulunur. 
 
Termokompresör uygulaması ile baca gazı çıkış sıcaklığı 157oC’den 130oC’ye düşürülmüştür. Bu 
sayede elde edilen enerji geri kazanımı aşağıdaki gibi hesaplanır; 
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Baca gazı sıcaklık farkı   : 27oC 
Baca gazı özgül ısısı   : 0,33 kcal/Nm3oC 
Baca gazı debisi   : 56.000 Nm3/h 
Toplam enerji geri kazanımı  : 498.960 kcal/h 
 
Toplam enerji geri kazanımı, doğalgaz yakılarak % 90 verimle yılda 8.640 saat çalışan bir kazanda 
elde edilmiş olsaydı yıllık parasal tasarruf ve yatırımın geri ödeme süresi aşağıdaki gibi hesaplanır; 
 
Kazan verimi    : % 90 
Doğalgaz alt ısıl değeri   : 8.250 kcal/m3 
Yıllık çalışma süresi   : 8.640 saat/yıl 
Doğalgaz birim fiyatı   : 0,75 TL/m3 
 
Saatlik doğalgaz tasarrufu  : 67,2 m3/saat 
Yıllık doğalgaz tasarrufu  : 580.608 m3/yıl 
Yıllık parasal tasarruf   : 435.456 TL/yıl 
 
Termokompresör yatırım maliyeti : 140.750 TL  
Atık ısı kazanı yatırım maliyeti  : 180.000 TL 
Toplam yatırım maliyeti   : 320.750 TL 
Yatırım geri ödeme süresi  : 8,8 ay 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, termokompresör sisteminin çalışma prensibi ve termodinamik temelleri üzerinde 
durulmuş, sanayide uygulama alanlarından bahsedilmiş ve gerçek bir endüstriyel tesiste 
termokompresör uygulaması ile gerçekleştirilen enerji geri kazanımı örneği sunulmuştur. Örnekten de 
görülebileceği gibi, termokompresör uygulaması ile yüksek oranda yakıt tasarrufu sağlanabilmekte ve 
amortisman süresi kısa süreli olmakta, bu da termokompresör sistemlerinin uygulanabilirliğini 
artırmaktadır. Bu bilgiler ışığında, endüstriyel tesiste mevcut düşük basınçlı atıl buhar termokompresör 
yardımıyla sisteme geri kazandırılarak kullanılabilir buhar haline getirilebilir, artan enerji maliyetleri ve 
rekabet koşulları karşısında birim ürün başına enerji tüketimi azaltılarak tasarruf sağlanabilir.   
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ISI BORULU ISI GERİ KAZANIM VE NEM ALMA ÜNİTESİ 
 
 

Hatice TOSUN 
Engin SÖYLEMEZ 
Mete ÖZŞEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüzde, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu teknolojiler konusunda araştırma-geliştirme 
çalışmaları ısıtma-soğutma ve iklimlendirme sektöründe giderek artmaktadır. Bu çalışmada 
konvansiyonel Isı Geri Kazanım (IGK) cihazlarına alternatif, enerji tüketimini azaltan bir teknoloji, Isı 
Borulu Isı Geri Kazanım (IBIGK) ile Isı Borulu Isı Geri Kazanım ve Nem Alma (IBIGK-NA) sistemlerinin 
literatür taraması yapılmıştır. İncelenen yayınlar ısı borulu sistemlerin performansını etkileyen tasarım 
parametreleri ve iklimlendirme sistemi uygulamalarında enerji tasarrufu açısından değerlendirilmiştir. 
 
Ayrıca At Nalı (“Wrap-Around veya Horseshoe”) tipi IBIGK-NA ünitesinin farklı hava giriş 
sıcaklıklarında (25 ˚C ve 30 ˚C) ve hızlarında (1-1,5-2-2,5 m/s) performansı deneysel olarak 
incelenmiştir. Giriş hava sıcaklığının artması ile maksimum %16, hava hızının düşmesi ile de 
maksimum %42,8 etkenlik artışı elde edilmiştir. Hava hızının sıcaklığa göre performans üzerinde daha 
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Isı borusu, Termosifon, Isı geri kazanım, Nem alma, Enerji tasarrufu, Etkenlik 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the heating, ventilation and air conditioning and refrigeration (HVAC&R) industry, research and 
development studies about technologies provided energy saving and environmental-friendly 
technologies have been increasing. In this study Heat Pipe Heat Recovery (HPHR) and Heat Pipe 
Heat Recovery and Dehumidification (HPHR-D) systems that can be used instead of traditional Heat 
Recovery systems were reviewed. Related papers were presented in terms of parameters that effect 
performance and energy saving in HVAC&R applications. 
 
In addition, experimental studies were carried out on Horseshoe (Wrap-Around) type HPHR-D to 
investigate effects of inlet air temperatures (25 ˚C and 30 ˚C) and velocities (1-1.5-2-2.5 m/s) on 
effectiveness. It is obtained that effectiveness increase up to 16% with increasing temperature and 
42.8% with decreasing velocity. Therefore, influence of inlet velocity is much more than inlet 
temperature on effectiveness. 
 
Keywords: Heat pipe, Thermosyphon, Heat recovery, Dehumidification, Energy saving, Effectiveness 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isı borusunun temeli “Perkin Borusu (Perkin’s Tube)” olarak da bilinen “termosifon” mekanizmasına 
dayanmaktadır [1]. Çift-fazlı termosifon ile aynı çalışma prensibine sahiptir. Şekil 1.a’ da bir çift fazlı 
termosifonda sıvı ve buhar akışları şematik olarak gösterilmiştir. Vakumlanmış ve sızdırmazlığı 
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sağlanmış dik bir boru içerisinde bulunan belirli miktardaki sıvı-akışkana dışarıdan ısı verildiğinde 
akışkan buharlaşmaya başlar ve oluşan buhar borunun üst ucuna doğru hareket eder. Borunun üst 
ucuna gelen buhar burada ısısını boru dışına vererek yoğunlaşır ve sıvı faza geçer. Sıvı faza geçen 
akışkan yerçekimi etkisi [2] ile tekrar borunun alt ucuna döner ve böylece çevrimi tamamlamış olur. 
Buharlaşma ile boru dış ortamından ısı çekilen alt uç buharlaştırıcı (evaporatör) bölgesi ve 
yoğunlaşma ile dış ortama ısı verilen üst uç yoğunlaştırıcı (kondenser) bölgesidir. 
 
Yoğunlaşmış sıvı, termosifonda yer çekimi etkisiyle hareket ettiğinden yoğunlaştırıcı üstte ve 
buharlaştırıcı altta konumlandırılmalıdır (Şekil 1.a). Bu nokta termosifon ile ısı borusu arasındaki farkı 
ortaya koymaktadır. Isı borusunda yoğunlaşmış suyun hareketi kılcal etkiler [2] ile gerçekleşmektedir. 
Bu yüzden buharlaştırıcı ve yoğunlaştırıcı konumlarında bir sınırlama yoktur. Şekil 1.b’ de görüleceği 
üzere yoğunlaşmış sıvının hareketi ısı borusunda yer çekimine karşı yönde olacak şekilde aşağıdan 
yukarı doğru gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1 Termosifon ve Isı Borusunda Akış Şeması [1] 
 
Isı borusunda kılcal etkiler, borunun iç yüzeyine yerleştirilmiş fitil malzemesi ile sağlanmaktadır. Bu 
farktan dolayı termosifona fitilsiz ve yer çekimi etkili ısı borusu da denilmektedir [3, 4]. Ayrıca bazı 
kaynaklarda termosifon ısı borusu [5] olarak da geçmektedir. 
 
Isı borusunda buharlaşma gizli ısısından yararlanıldığından borunun uçları arasında büyük miktarlarda 
ısı küçük sıcaklık farkları ile iletilebilmektedir [1]. Isı borusunun bu özelliği yüksek ısı iletkenliğine sahip 
olması anlamına gelmektedir. Bu özellik sayesinde ısı borusu kullanılarak elde edilen ısı değiştiricileri 
mevcut ısı değiştiricilerine göre daha küçük alana ihtiyaç duymaktadır [4]. 
 
Isı borusu yüksek ısı iletme özelliğini herhangi bir pompa gücüne ihtiyaç duymadan gerçekleştirir. Bu 
nedenle ek bir güce ihtiyaç duymaması ısı borulu cihazları üstün kılan diğer bir özelliktir. 
 
Bu avantajlarından dolayı değişik tiplerde Isı Borulu Isı Değiştiricileri (IBID) iklimlendirme sistemlerinde 
ve endüstride ısı geri kazanım (IGK) uygulamalarında kullanılmaktadır. El-Baky & Mohamed [6] klima 
santralinde egzoz havası ile taze havanın ön soğutulmasında, Rittidech ve diğ. [7] kurutma işleminde 
baca gazı ile havanın ön ısıtılmasında, Habeebullah ve diğ. [8] ve Ersöz [9] baca gazı atık ısının geri 
kazanımında IBID uygulamalarının bazı örnekleridir. 
 
İklimlendirme sistemlerindeki bir diğer uygulama alanı da özellikle sıcak ve nemli bölgelerdeki 
soğutma uygulamalarında kullanılan Ön Soğutma ve Tekrar Isıtma (ÖSTI)  işlemidir [5, 10]. Ön 
soğutma ile sistemin nem alma kapasitesi artarken tekrar ısıtma ile nemi alınmış aşırı soğuk havanın 
ısıtılması ile bağıl nemi azaltılarak istenilen konfor şartları sağlanır. 
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Ayrıca küçük boyutlarda yüksek ısı iletiminden dolayı elektronik parçaların soğutulmasında, çalışma 
süresince sabit sıcaklıkta bulunduğundan uzay ve havacılık uygulamalarında sıcaklık kontrolü ve 
homojen sıcaklığın sağlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. 
 
Literatürde ısı borusu üzerine yapılan çalışmaların araştırıldığı literatür incelemesi yayınları mevcuttur. 
Vasillev [11] ısı borusu tipine göre bir inceleme yapmıştır ve termo-elektrik soğutma ve havanın ön 
ısıtılması üzerine yapılan çalışmaları incelemiştir. Firouzfar & Attaran [12] iklimlendirme ve endüstri 
sistemlerinde yapılan araştırmaları incelemiştir. Firouzfa ve diğ. [3] ise iklimlendirme sistemlerinde 
IBID uygulamalarını enerjinin korunumu ve nem alma kapasitesinin artımı açısından incelemiştir. 
Srimuang & Amatachaya [13] ise ısı geri kazanım uygulamalarında kullanılan ısı borulu uygulamaları 
enerjinin korunumu açısından incelemiştir. Bu literatür incelemeleri IBID uygulamalarının iklimlendirme 
sistemlerinde, enerji korunumu açısından giderek artan bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. 
 
Bu çalışmada da bir literatür incelemesi yapılmıştır. Ulaşılan yayınlar, ısı borulu sistemlerin 
performansına etki eden parametreler ve iklimlendirme sistemi uygulamalarında enerji tasarrufu 
açısından incelenmiştir. Ayrıca en çok incelenen tasarım parametresi olan giriş hava sıcaklığının ve 
hızının, üretimi yapılan prototip “At Nalı” tipi Isı Borulu Isı Geri Kazanım ve Nem Alma (AN-IBIGK-NA) 
üzerindeki etkisi de deneysel olarak incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 
2.1 Isı Borulu Sistemlerin Performansına Etki Eden Parametreler 
 
Isı borusu kap (boru), fitil ve akışkandan oluşan bir yapıdır (Şekil 2). Bu yüzden ısı iletim kapasitesine 
kap yapısı, fitil yapısı ve akışkan cinsi etkilidir [2]. Buharlaştırıcı (evaporatör) ve yoğunlaştırıcı 
(kondenser) bölgesinden meydana gelen (Şekil 2) ısı borusunda, bu iki bölgenin birbirine göre 
konumlandırılması da kapasiteyi etkilemektedir. Isı borusunun konumlandırılma açısı (yatay, dikey 
veya açılı) bu yüzden önemlidir. Bazı geometrik şartlardan dolayı bu iki bölgeyi ayırmak için adyabatik 
bir bölgede eklenebilir [9]. 
 

 
 

Şekil 2. Isı Borusu Yapısı ve Bölgeleri [9] 
 
Isı borusu tek başına kullanılabileceği gibi birden fazla ısı borusunun bağımsız şekilde çalışacağı ısı 
boruları kümesi şeklinde de kullanılabilir (Şekil 3). Isı transferi alanını attırmak için borunun dış 
yüzeyine değişik tiplerde kanatlar da eklenebilir. Ayrıca ısı borularının birbirlerine bağlanarak çalıştığı 
tasarımlar da mevcuttur (Şekil 4). Isı borularının beraber kullanılmasıyla oluşan sistemler Isı Borulu Isı 
Değiştirici (IBID) olarak adlandırılmaktadır. Isı değiştiricilerinin ısı transferi performansına etki eden 
tüm parametreler (diziliş şekli, kanat yapısı, boru sayısı, sıra sayısı vb.) bu yapılar içinde geçerlidir. 
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Şekil 3. Isı Borusu Kümesi-IBID [13] 
 

 
 

Şekil 4. Birbirine Bağlanarak Çalışan Isı Borusu [11] 
 
Yau & Ahmadzadehtalatapeh [14] tarafından incelenen Loh ve diğ. [15] üç farklı fitil yapısı için ısı 
borusu konumlandırma açısının ısı transferi üzerine etkisini incelemiştir. Bu çalışma “sinterlenmiş 
metal” (sintered powder metal) fitilli ısı borusunun konumlandırma açısının etkisinin çok az olduğunu 
belirtmiştir. Bunun yanında “örgü” (mesh) ve “yivli” (groove) fitil yapılı ısı borularında buharlaştırıcı 
bölgesinin yoğunlaştırıcı bölgesinin altında kalacak şekilde konumlandırılmasını önermiştir. Kim ve diğ. 
[16] ise IBID dış yüzeyinde meydana gelen yoğuşmanın etkisini dikeyle 14, 45 ve 67 derece 
konumlandırma açılarında deneysel olarak incelemiştir. Sonuç olarak 45 derece ve küçük açılarda 
yoğuşmanın ısı transferi ve basınç kaybı üzerindeki etkisinin ihmal edilebilir seviyelerde olduğunu 
bulmuştur. Aynı sonucu Yau [17] Termosifon Isı Borulu Isı Değiştirici (TIBID) için dikey ve dikeyle 30 
derece açılı konumlarında yaptığı deneylerde de elde etmiştir. 
 
Azad [18] düz kollektörlü güneş enerjisi ile su ısıtma sisteminde kullanılan IBID (Şekil 5) deneysel ve 
teorik olarak incelemiştir. Kullanılan “paslanmaz çelik örgü” (mesh stainless steel screen fitted) fitilli ısı 
borusunun buharlaştırıcı uzunluğunun yoğunlaştırıcı uzunluğuna oranının etkisini araştırmıştır. Bu 
oranın artması ile sistemin daha verimli olacağını ancak optimum bir noktası olduğunu belirtmiştir. 
Verim ısıtılacak akışkana aktarılan enerjinin kolektöre gelen toplam güneş enerjisine oranı şeklinde 
tanımlanmıştır ve kararlı durum için (1) nolu denklem ile bulunmuştur. Denklem (1)’ de “To” ve “Ti” 
sırasıyla ısıtılacak akışkanın çıkış ve giriş sıcaklıklarını, “A” güneş enerjisine maruz kalan yüzey 
alanını ve “I” güneş ışınım şiddetini ifade etmektedir.   

Ι
−

=η
A

)TT(cm iop

.

                                                              (1) 
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Şekil 5. Güneş Enerjili Su Isıtmada Kullanılan IBID [18] 
 
El-Baky & Mohammed [6] iklimlendirme sisteminde taze havanın ön soğutulmasında kullanılan IBID 
üstünde deneysel bir çalışma yapmıştır. 26 ˚C egzoz havası sıcaklığında taze hava girişinin 32 ˚C 
sıcaklıktan 40 ˚C sıcaklığa yükselmesi ile etkenliğin yaklaşık % 48 arttığı sonucuna ulaşmıştır. Etkenlik 
değeri ısı değiştirici tarafından iletilen ısının, akışkanlar arası iletilebilecek maksimum teorik ısıya oranı 
olarak tanımlanmıştır ve buharlaştırıcı tarafı için (2) nolu denklem ile hesaplanmıştır. Denklem (2)’ de 
“TO,i” ve “TO,o” sırasıyla taze hava veya buharlaştırıcı bölgesi havası giriş ve çıkış sıcaklıklarını ve “TR,i” 
egzoz veya yoğunlaştırıcı bölgesi havası giriş sıcaklığını ifade etmektedir. 
 

i,Ri,O

o,Oi,O

TT
TT

−
−

=ε    (2) 

 
Ersöz [9] baca gazı atık ısısının geri kazanımında IBID performansını farklı baca gazı sıcaklıklarında 
(140, 150, 160 ve 170 ˚C) deneysel olarak incelemiştir. Kullanılan 7 adet ısı borusu ile hava, motorin, 
fuel-oil ve su için sıcaklık artışlarını incelemiş ve tüm baca gazı sıcaklıkları için en yüksek sıcaklık 
artışının havanın ısıtılmasında gerçekleştiğini elde etmiştir. Ayrıca 160 ˚C sıcaklıktan daha yüksek 
baca gazı sıcaklığı için, kullanılan IBID havanın sıcaklık artışına etki etmediği sonucuna ulaşmıştır. 
 
Noie [4] deneysel ve teorik olarak TIBID performansına sıcak hava (buharlaştırıcı bölgesi) giriş 
sıcaklığının (100-250 ˚C) ve hızının (0,5-5,5 m/s) etkisini incelemiştir. Soğuk hava (yoğunlaştırıcı 
bölgesi) hızının 3 m/s olduğu durumda, sıcak hava hızının düşmesi ile etkenliğin %37’ den % 65’ e 
çıktığı sonucuna ulaşmıştır. Etkenlik değeri (2) nolu denklem ile hesaplanmıştır. Bunun yanında soğuk 
hava giriş sıcaklığının 25 ˚C olduğu durumda, etkenliğin 150 ˚C sıcak hava giriş sıcaklığına kadar 
arttığı daha yüksek sıcaklıklarda değişmediğini gözlemlemiştir. 
 
Belirli bir IBID tasarımı için etkenliğin, giriş hava sıcaklığının belli bir değere kadar yükselmesi ile 
arttığı daha yüksek sıcaklıklarda değişmediği sonucuna Noie [4] ve Ersöz [9] ulaşmıştır. Bu gözlem 
IBID maksimum etkenliğe sahip olduğu bir giriş havası sıcaklığının olduğunu gösterir. Bu yüzden IBID 
bu gözlem dikkate alınarak maksimum etkenlikte çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. 
 
Rittidech ve diğ. [7] kurutucuya giren havanın ön ısıtılması için kullanılan ısı borusunun (Şekil 6.a) 
performansını kurutucudan çıkan baca gazı çıkış sıcaklığı ve akışkan cinsi (su ve R123) açısından 
deneysel (Şekil 6.b) olarak incelemiştir. Baca gazı sıcaklığının 60 ˚C sıcaklıktan 80 ˚C sıcaklığa 
yükselmesinin ısı iletimi üzerinde çok az etkili olduğunu gözlemlemiştir. Akışkan olarak su yerine R123 
kullanımının da çok az etkili olduğunu belirtmiştir. 
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Şekil 6. Isı Borusu Kümesi (a), Deney Düzeneği (b) 1. Kurutucu, 2. IBID, 3.Brülör, 4. Veri Toplayıcı, 
Isıl çiftler) [7] 

 
Yau & Tucker [19] iklimlendirme sisteminde ÖSTI uygulamasında kullanılan IBIGK-NA (Şekil 7)   
üstünde deneysel bir çalışma yapmıştır. Soğuk ve sıcak hava alın hızının performansa etkisini 
incelemiş ve bu iki hızın birbirine eşit olduğu durumlardan kaçınılması gerektiğini önermiştir. Benzer 
sonuç Noie [4] tarafından da bulunulmuştur. 
 

 
 

Şekil 7. ÖSTI için IBIGK-NA Sistemi (Yoğ.Böl.: Yoğunlaştırıcı Bölgesi, Ady.Böl.: Adyabatik Bölge, 
Buh.Böl.: Buharlaştırıcı Bölgesi, Soğ.Bat.: Soğutucu Batarya) [19] 

 
Yau [10] deneysel olarak ÖSTI uygulamasında TIBID sistemini incelemiştir. Giriş havası sıcaklığı ve 
bağıl neminin sistem üzerindeki etkisini araştırmıştır. Giriş havası sıcaklığı ve bağıl neminin artmasının 
sistemin nem alma kapasitesini arttırdığını buna karşılık düşük sıcaklık ve bağıl nemde (20 ˚C %50) 
sistemin çok fazla etkili olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Sonuç olarak tropikal iklime sahip yerlerde 
(yüksek sıcaklık ve yüksek bağıl nemde) iklimlendirme sistemlerinde IBID kullanılabileceğini 
önermiştir. 
 
Sonuç olarak; IBID tasarımında fitil yapısı ile buharlaştırıcı ve yoğunlaştırıcı bölgesinin 
konumlandırılma açısı (dikey, yatay veya açılı) geometrik parametre olarak incelenmiştir. Bunun 
yanında işletme şartları parametresi arasından da buharlaştırıcı bölgesine giren havanın giriş sıcaklığı 
ve bağıl nemi ile buharlaştırıcı ve yoğunlaştırıcı bölgesi hava hızları incelemeleri ön plana çıkmaktadır. 
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2.2. İklimlendirme Sistemlerinde Isı Borulu Uygulamalar 
 
2.2.1. Isı Borulu Isı Geri Kazanım Uygulamaları 
 
İklimlendirme sistemlerinde egzoz havası ile dışarı atılan ısının geri kazanılmasında kullanılan değişik 
cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar sayesinde sistemlerin kullandığı enerji miktarı düşürülmekte ve 
enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Isı geri kazanımda IBID taze ve egzoz havasını karıştırmadan 
kullanan sistemlerdir. 
 
El-Baky ve Mohammed [6] yatık tip IBID ile egzoz havası ısısıyla taze havanın ön soğutulmasında 
kullanımını deneysel olarak incelemiştir. Şekil 8’ de gösterilen deney düzeneği ile yapılan ölçümler 
sonucu entalpi oranı hesaplanmıştır. Entalpi oranı IBIGK ile elde edilen enerjinin, karışım havalı ısı 
geri kazanım ile elde edilen enerjiye oranı olarak tanımlanmıştır ve (3) nolu denklem ile 
hesaplanmıştır. Entalpi oranının taze hava giriş sıcaklığının (32 ˚C’ den 40 ˚C’ ye) artması ile artığı 
sonucuna ulaşmıştır (Şekil 9). Bu sonuç giriş havası sıcaklığının yükselmesi ile IBIGK uygulamasının 
karışım havalı ısı geri kazanıma göre enerji tasarrufu açısından daha iyi sonuçlar verdiğini 
göstermektedir. 
 

Mi,O

o,Oi,O

hh
hh
−
−

=ξ                                                                    (3) 

 

 
 

Şekil 8. Egzoz Havası ile Taze Havanın Ön Soğutulmasında IBIGK İncelemesi [6] 
 

 
 

Şekil 9. Taze Hava Sıcaklığının Entalpi Oranına Etkisi [6] 
 

Martinez ve diğ. [20] yaptığı deneysel çalışmada yatık tip IBIGK bataryasını “indirek evaporatif” IGK ile 
beraber kullanmıştır (Şekil 10). Kurulan sistemin COP değerinin taze hava giriş sıcaklığı ile arttığı 
sonucuna varmıştır (Şekil 11). Bu da enerji tüketiminin azalacağını göstermektedir. 
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Şekil 10. IBIGK nın indirek evaporatif IGK ile kullanımının incelenmesi, 1-2. Klima santrali (İstenilen 
dış ortam havasını oluşturmak için), 3. Hava kanalları, 4. IBIGK, 5.İndirek evaporatif IGK, 6. Oda, 7. 

Veri Toplayıcı sistem [20] 
 

 
 

Şekil 11. Taze Giriş Havası Sıcaklığının Farklı Bağıl Nemlerde (HR) Sistemin COP Değerine Etkisi 
[20]. 

 
2.2.2. Isı Borulu Isı Geri Kazanım ve Nem Alma Uygulamaları 
 
Bu tür uygulamalar,  istenen konfor şartlarının sağlanmasında dış hava sıcaklığının istenen sıcaklık ve 
nem özelliğine getirilmesi noktasında IBID soğutma bataryası ile birlikte çalışarak sistemde daha 
yüksek performansın elde edilmesini sağlar. 
 
Wan ve diğ. [21] Çin-Guangzhou’da 188 çalışanın bulunduğu bir ofis binası için karışım havalı bir 
iklimlendirme sisteminde IBIGK-NA kullanımı ile elde edilen enerji tasarrufunu incelemiştir.  Kullanılan 
IBIGK-NA sistemi Şekil 12’ da şematik olarak gösterilmiştir. İki sistemin psikometri diyagram üstündeki 
karşılaştırılması Şekil 13’ de gösterilmiştir. %50 bağıl nem ve 22-26 ˚C sıcaklık aralığındaki iç ortam 
tasarım koşullarında soğutma için harcanan enerji tüketimindeki tasarruf %23,5-25,7 ve toplam enerji 
için ise %38,1-%40,9 olarak bulunmuştur. Şekil 14’ de farklı iç hava tasarım sıcaklığı ve bağıl neminde 
soğutma ve toplam enerji tüketiminde elde edilen enerji tasarruf oranları verilmiştir. Enerji tasarruf 
oranı sağlanan enerji tasarrufunun mevcut sistem ile harcanan enerjiye göre yüzdesini ifade 
etmektedir. Bu grafikler sabit iç hava tasarım sıcaklıklarında iç hava tasarım bağıl neminin azalması ile 
enerji tasarrufunun artacağını göstermektedir. Bunun yanında enerji tasarrufuna iç hava bağıl neminin, 
iç hava sıcaklığına göre daha çok etki ettiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca toplam enerji tüketimindeki 
tasarruf oranının, soğutma enerjisindekine göre daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; IBIGK-
NA sistemi ile pik soğutma yükü için kullanılan enerjinin azaltılabileceği ve bu sayede kullanılan 
cihazların (soğutucu (chiller) ve soğutulmuş su pompası) boyutları küçültülerek ilk yatırım ve işletme 
maliyetlerinin azaltılabileceği vurgulanmıştır. 
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Şekil 12. Sistemde Kullanılan IBIGK-NA Ünitesinin Şematik Gösterimi (1.Dış hava, 2. Egzoz Havası, 
3. Ön Soğutulmuş Hava, 4. Soğutma Bataryası, 5.Soğutulmuş ve Nemi Alınmış Hava, 6. Tekrar 

Isıtılmış Hava) [21] 
 

 
 

Şekil 13. Mevcut (düz çizgi) ve IBIGK-NA Sahip (kesikli çizgi) Sistemlerin Psikometri Diyagramında 
Karşılaştırılması [21] 
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Şekil 14. IBIGK-NA Sistemi İle Elde Edilen “Soğutma” ve “Toplam” Enerji Tasarruf Oranının (ETO) İç 
Hava Tasarım Sıcaklığı Ve Nemine Göre Değişimi [21] 

 
Wu ve diğ. [5] soğutma sisteminde tekrar ısıtma bataryası (Şekil 15.a) yerine TIBID sisteminin (Şekil 
15.b) kullanılması ile elde edilecek iyileştirmeyi araştırmıştır. TIBID eklenmesi ile sistem IBIGK-NA 
sistemine dönüştürülmüştür. 33,45 ˚C sıcaklık ve %60 bağıl nem dış hava koşullarında, hava hızına 
bağlı olarak, soğutma kapasitesi %20-32,7 arttığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca tekrar ısıtma ile elde 
edilecek bağıl nem düşüm oranını incelemiştir. Ek bir ısıtıcı gücüne ihtiyaç duymadan bağıl nemi 
yaklaşık olarak %92 den %70’e düşürmüştür. Sonuç olarak geleneksel tekrar ısıtmalı sistem yerine 
TIBID kullanılması ile hem soğutma kapasitesinin arttırılacağı hem de tekrar ısıtma için ek bir güç 
kaynağına ihtiyaç duymadan istenilen konfor şartlarının sağlanabileceğini göstermiştir. Ancak basınç 
kaybının, maliyetin ve sistemin boyutunun artacağını da belirtmiştir. 
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Şekil 15. Tekrar Isıtma Bataryalı (a) ve TIBID (b) Sistem [5] 
 
Yau [22] Malezya’ da bulunan bir ameliyathane iklimlendirme sistemine (Şekil 16.a) iki tane TIBID 
eklenmesi (Şekil 16.b) ile meydana gelen enerjinin korunumunu TRNSYS (Transient Systems 
Simulation – Süreksiz Sistemlerin Analizi) programı ile hesaplamıştır. Yeni kurulan sistemde IBIGK ve 
IBIGK-NA beraber kullanılmıştır. IBIGK ön soğutma, IBIGK-NA ise ÖSTI amacı ile kullanılmıştır. Örnek 
olarak alınan ameliyathane odası 200 m3 hacminde ve 5,2kW duyulur ısı ve 0,86 kW gizli ısı yüküne 
sahiptir. Ayrıca oda havası saatte 15 kez değişecek şekilde hesaplama yapılmıştır. Yeni kurulan 
sistem ile bir “tipik meteorolojik yıl” (typical meteorological year) süresinde 51.000 kWh daha az enerji 
tüketimi olacağı hesaplanmıştır. Ancak iki tane TIBID eklenmesi ile meydana gelen ek basınç 
kayıplarından dolayı fan enerjisinin 36.400 kWh artacağı belirtmiştir. TIBID ekleme maliyetinin yaklaşık 
7272 € olduğunu belirterek ortalama COP değeri 4 olan sistemin geri ödeme süresini 4,5 yıl olarak 
hesaplamıştır. Sonuç olarak tropik bölgelerde bu tarz temiz oda iklimlendirmelerinde IBIGK ve IBIGK-
NA sistemlerinin kullanılmasının nem alma kapasitesini arttırmasından ve enerji tüketimini 
azaltmasından dolayı önermiştir. 
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Şekil 16. Mevcut (a) ve İki Adet TIBID Eklenmiş (b) Sistem [22] 
 
 
 
 
3. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
3.1. At Nalı Isı Borulu Isı Geri Kazanım ve Nem Alma Ünitesi (AN-IBIGK-NA) 
 
Deneysel incelemesi yapılan AN-IBIGK-NA (Şekil 17.b) ünitesi, IBID’ i oluşturan iki adet batarya (Şekil 
17.a) ve bir adet de soğutucu bataryadan oluşmaktadır (Şekil 17.b). Soğutucu batarya, IBID’ de 
buharlaştırıcı görevi gören batarya ile yoğunlaştırıcı görevi gören batarya arasına, adyabatik bölgeye, 
yerleştirilmiştir. IBID termosifon tipi ısı borusu olup yoğunlaştırıcı bölgesi buharlaştırıcıya göre 
yukarıda kalacak şekilde açılı (yatayla 6˚) konumlandırılmıştır (Şekil 17.a). Ayrıca sistemde 33 adet ısı 
borusu devresi bulunmaktadır. 
 
Bataryalarda 12 mm çapında düz (yivsiz) bakır borular kullanılmıştır. Kanatlar dalgalı olup alüminyum 
malzemeden yapılmıştır. Hava akış yönüne dik yüzey 750x760 mm2 alana sahiptir. Bunun yanında 
IBID yatayda 3 sıraya soğutucu batarya ise 4 sıraya sahiptir. IBID sisteminde akışkan olarak R134-A, 
soğutucu bataryada ise su kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 17. At-Nalı Tipi IBID (a) ve AN-IBIGK-NA Ünitesi(b) 
 
Şekil 18’ de At-Nalı (Horseshoe, Wrap-Around) IBIGK-NA ünitesi şematik olarak gösterilmiştir. 
Psikometri diyagramda (Şekil 19) sistemin çalışması gösterilmiştir. Buharlaştırıcı bölgesinde, taze giriş 
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havası ön soğutmaya (1-2) tabi tutulur. Bu hava, soğutucu bataryada aşırı soğutularak nemi alınır (2-
3). Daha sonra hava, yoğunlaştırıcı bölgesinde istenen iç ortam şartlarını yakalamak için yeniden 
ısıtılır (3-4). Bu sistemlerde ön soğutma ve yeniden ısıtma işlemleri için ek bir enerji tüketilmemesi ve 
bu işlemlerin sadece IBID’ de sıcaklık farkıyla sağlanması sistemi diğer benzer amaçlarla kullanılan 
konvansiyonel uygulamalar karşısında üstün kılmaktadır. 

    
 

Şekil 18. At Nalı (Horseshoe, Wrap-Around) IBIGK-NA 
 

 
 

Şekil 19. IBIGK-NA İşlemleri 
 
 
3.2. Test Odası ve Test Koşulları 
 
Test laboratuvarı, iklimlendirme ve kalorimetrik oda şeklinde tanımlanan iki odadan oluşmaktadır(Şekil 
20). Testler iklimlendirme odasında, psikometrik esaslara dayanılarak yapılmıştır. 
 
Hava giriş koşulları “hava numune alma cihazı (air sampler)” (Şekil 21’ de 4 nolu cihaz) olarak 
isimlendirilen sistemle ölçülmüştür. Hava çıkış koşulları da “hava alıcı odada” (Şekil 21’ de 6 nolu 
bölüm) aynı sistem ile ölçülmektedir. Ayrıca bataryalar arasındaki sıcaklıklar da T-tip ısıl çiftler 
(thermocouple) ile ölçülmüştür. Bataryalar arası sıcaklıklar 6 değişik noktadan ölçülmüştür. Ölçülen 
sıcaklıkların ortalama değerleri Tablo1 ve 2’ de gösterilmiştir. 
 
Hava debisi, “hava debisi ölçüm odasında” (Şekil 20’ e 3 nolu bölüm) nozul yöntemiyle ölçülmekte ve 
maksimum 7500 m3/h debiye ayarlanmaktadır. Soğutucu batarya akışkan debisi, debimetre ile 
ölçülmekte ve pompa ayarı ile maksimum 5 m3/h debi sağlanabilmektedir. 
 
Test odasının kapasite ölçüm aralığı soğutucu batarya testleri için 2,5-15 kW arasında olduğundan, 
soğutucu bataryanın kapasitesinin bu aralığı geçmeyecek şekilde, test koşulları tasarlanmıştır. 
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Bununla birlikte, kuru termometre sıcaklığı 0-45 ˚C ve bağıl nemi %40-100 arasında 
ayarlanabilmektedir. 
 

 
 

Şekil 20. Test Odası (1.Test Edilen Ürün, 2. Hava Alıcı Oda, 3. Hava Debisi Ölçüm Odası 4. Klima 
Santrali) 

 
Bütün bu sınır şartları dikkate alınarak, testlerde, giriş havası kuru termometre sıcaklığı 25 ˚C ve 30 
˚C, bağıl nem %50 olarak belirlenmiştir. Hava giriş hızlarının ise 1-1,5-2-2,5 m/s olarak ayarlandığı 
koşullarda, toplam 8 farklı deney yapılmıştır. Ek olarak, tüm deneylerde soğutucu batarya su giriş 
sıcaklığı ve hacimsel debi sırasıyla 7 ˚C ve 3 m3/h olarak ayarlanmıştır. 
 
Oluşturulan test düzeneği Şekil 21’ de gösterilmiştir. IBID’ de buharlaştırıcı görevi gören batarya, 
havanın geliş yönünde, en öne yerleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sistemin etkenliğindeki 
değişimler incelenmiştir. 
 

 
 

Şekil 21. Test Düzeneği (1.Soğutucu Batarya, 2. IBID Buharlaştırıcı Bölgesi, 3. IBID Yoğunlaştırıcı 
Bölgesi, 4. Hava Numune Alma Cihazı 5. Kanal Bağlantısı, 6. Hava Alıcı Oda, 7. Hava Debisi Ölçüm 

Odası) 
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3.3. Test Sonuçları 
 
Değişik hava giriş hızları ve sıcaklığı koşullarına göre yapılan deneysel çalışma ile AN-IBIGK-NA 
sisteminin performansı incelenmiştir. Performans incelemesi ısı değiştirici hesaplamalarında olduğu 
gibi etkenlik (ε) değeri hesaplanarak yapılmıştır. Etkenlik maksimum teorik ısı kapasitesinin gerçek ısı 
kapasitesine oranıdır (4). 
 

.mak

gerçek

q
q

=ε                                                                    (4) 

 
Bu denklemde ısı değiştiricisinin çevreye olan ısı kaybı ihmal edilmektedir. IBID buharlaştırıcı 
bölgesinin ısı kapasitesi yoğunlaştırıcı bölgesine eşittir. Bu yüzden IBID gerçek kapasitesi 
buharlaştırıcı veya yoğunlaştırıcı bölgesinin kapasitesine eşittir (5).  
 

)TT(cm)TT(cm 43p

.

12p

.
−=−                                               (5) 

 
IBID maksimum teorik ısı kapasitesi yoğunlaştırıcıya giren hava sıcaklığının buharlaştırıcı çıkışında 
elde edildiği veya tam tersi buharlaştırıcı giriş sıcaklığının yoğunlaştırıcı çıkışında elde edildiği 
durumdur. Bu durum sistemdeki maksimum sıcaklık farkına denk gelmektedir ve denklem (6) ile 
gösterilmiştir. 
 

)TT(cmq 13p

.

IB −=                                                             (6) 
 
Sistemde kütlesel debi sabit olduğundan ve buharlaştırıcı bölgesinde havanın özgül ısısı daha büyük 
olduğu için, Noie [4] tarafından bu durumlarda önerilen etkenlik hesabı için denklem (7) kullanılmıştır. 
Her test koşulu için hesaplanan etkenlik değerleri Tablo1 ve 2’ de verilmiştir. 
 

in,cTin,hT
in,cTout,cT

thCcC
−

−
=ε→<                                                   (7) 

 
Tablo 1. 25˚C kuru termometre sıcaklığı ve %50 bağıl nem giriş havası koşullarındaki deney sonuçları 
 

v1 [m/s] T1 [˚C] T2 [˚C] T3 [˚C] T4 [˚C] ε 

1 25,00 20,92 11,43 16,55 0,38 
1,5 25,00 22,12 12,83 16,48 0,30 
2 25,00 22,77 13,85 16,62 0,25 

2,5 25,00 23,53 14,90 17,08 0,22 
* 1, 2, 3 ve 4 nolu konumlar Şekil 18’ de gösterilmiştir. 
 
Tablo 2. 30˚C kuru termometre sıcaklığı ve %50 bağıl nem giriş havası koşullarındaki deney sonuçları 
 

v1 [m/s] T1 [˚C] T2 [˚C] T3 [˚C] T4 [˚C] ε 

1 30,00 24,55 13,52 19,95 0,39 
1,5 30,00 26,03 15,30 19,97 0,32 
2 30,00 27,05 16,57 20,23 0,27 

2,5 30,00 27,85 17,62 20,79 0,26 
* 1, 2, 3 ve 4 nolu konumlar Şekil 18’ de gösterilmiştir. 
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Etkenlik değerinin hava hızına bağlı değişimi Şekil 22’ de verilmiştir. Şekilde de görüleceği üzere 
etkenlik değeri hava hızı arttıkça azalmaktadır. Aynı sonucu [4] ve [23] da elde etmiştir. Bu durum 
beklenen bir sonuçtur. Hava hızının düşmesi ile hava daha uzun süre sistemle temas edecek ve yüzey 
sıcaklığına daha çok yaklaşacaktır [23]. Hava hızının 2,5m/s değerinden 1 m/s değerine düşmesi ile 
25 ˚C ve 30 ˚C sıcaklıklar için sırasıyla %42,8 ve %34,3 etkenlik değeri artışı elde edilmiştir. Bu sonuç 
hava giriş sıcaklığı düştükçe hava hızının etkenlik üzerindeki etkisinin arttığını göstermektedir. 
 

 
 

Şekil 22. Etkenliğin Farklı Giriş Havası Sıcaklıklarında Giriş Hava Hızına Bağlı Değişimi 
 
Aynı zamanda Şekil 22’ de sabit bir hava hızı değeri için 25 ve 30 ˚C sıcaklıktaki etkenlikler 
karşılaştırıldığında 30 ˚C sıcaklıkta daha yüksek etkenliklerin elde edildiği görülmektedir. Giriş hava 
sıcaklığının yükselmesi ile etkenliğin arttığı sonucuna [4] ve [9] tarafından da ulaşılmıştır. Sıcaklığın 25 
˚C sıcaklıktan 30 ˚C sıcaklığa yükselmesi ile 1-1,5-2-2,5 m/s hız değerlerinde etkenlik sırasıyla %3,3-
%5,3-%8,8 ve %16 artmıştır. Bu sonuç hız değerlerinin yükselmesi ile hava giriş sıcaklığının etkenlik 
üzerindeki etkisinin arttığını göstermektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Literatürde yer alan ısı borulu sistemler ile ilgili çalışmalar, performansı etkileyen tasarım parametreleri 
ve iklimlendirme sistemi uygulamalarında enerji tasarrufu açısından incelenmiştir. İklimlendirme 
sistemlerinde IBIGK ve IBIGK-NA sistemlerinin kullanım örnekleri gösterilmiştir. 
 
Genellikle fitil yapısı ve konumlandırma açısı parametrelerinin ısı borusu kapasitesine etkilerinin 
araştırıldığı çalışmaların olduğu görülmüştür. Bunun yanında işletme şartları tasarım parametresi 
olarak giriş havası sıcaklık ve bağıl neminin ve hava hızlarının sistem performansına etkileri 
incelemiştir. Bu çalışmalar giriş hava sıcaklığı ve bağıl neminin yükselmesi ile IBID sistemlerin daha 
verimli olduğu sonucuna varmıştır. 
 
İklimlendirme sistemlerindeki enerji tasarrufu yönündeki araştırmalar, yüksek sıcaklığa ve bağıl neme 
sahip havanın şartlandırılacağı uygulamalarda IBIGK ve IBIGK-NA sistemleri ile elde edilecek enerji 
tasarrufunun artacağı belirtilmiştir. Bununla beraber %100 taze havalı çalışan ameliyathane gibi 
yapıların iklimlendirme sistemleri için ısı borulu sistemlerin kullanılması önerilmiştir. Ayrıca IBIGK diğer 
IGK cihazları ile beraber kullanıldığında sistemin verimini arttırdığı gösterilmiştir. 
 
IBIGK-NA sistemlerinin ÖSTI işlemi sayesinde sistemlerin nem alma kapasitesini arttırdığı ve tekrar 
ısıtma için ek güç ihtiyacını ortadan kaldırdığı belirtilmiştir. Bu sayede mevcut sistemlere göre enerji 
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tüketimini azaltacağı vurgulanmıştır. İncelenen bu çalışmalar iklimlendirme sistemlerinde IBID 
kullanımının giderek artan bir öneme sahip olduğunu göstermiştir. 
 
Yapılan deneysel çalışma sonuçları literatürde yer alan sonuçlarla uyum içerisindedir. Sonuç olarak 
belirli bir giriş havası sıcaklığında hava hızı düştükçe etkenliğin arttığı gözlenmiştir. Aynı sonuç belirli 
bir hız değerinde sıcaklık artışı içinde gözlenmiştir. Bunun yanında etkenlik artış yüzdelerine 
bakıldığında hava hızındaki değişimin sıcaklık değişimine göre daha etkili olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 
 
 
 
KISALTMALAR 
 
IBID   Isı Borulu Isı Değiştirici(leri) 
IBIGK  Isı Borulu Isı Geri Kazanım 
IBIGK-NA  Isı Borulu Isı Geri Kazanım ve Nem Alma 
IGK  Isı Geri Kazanım 
ÖSTI   Ön Soğutma ve Tekrar Isıtma 
TIBID   Termosifon Isı Borulu Isı Değiştirici 
TRNSYS  Süreksiz sistemlerin analizi (Transient System Simulation) 
Cc   Soğuk hava ısı kapasitesi (J/s C) 
Ch   Sıcak hava ısı kapasitesi (J/s C) 
cp   Özgül ısı (J/kg C) 
hO.i   Taze hava entalpisi (J kg-1) 
hO.o   Şartlandırılmış hava entalpisi (J kg-1) 
hM   Karışım havası entalpisi (J kg-1) 
m   Kütlesel debi (kg/s) 
qgrçek   Gerçek kapasite (kW) 
qmak.   Maksimum teorik kapasite (kW) 
qIB   Isı borusu kapasitesi (kW) 
Tc,in   Soğuk hava giriş sıcaklığı (C) 
Tc,out   Soğuk hava çıkış sıcaklığı (C) 
Th,in   Sıcak hava giriş sıcaklığı (C) 
v  Hava hızı [m/s] 
ξ   Entalpi oranı 
ε   Etkenlik 
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ÖZET 
 
Mahallerin ısıtma yükleri hesaplanırken, genellikle yapı elemanlarına dik doğrultuda olan ısı geçişleri 
ele alınır. Ancak bina taşıyıcı iskelet sistemini teşkil eden kolon, kiriş ve döşeme gibi elemanlar önemli 
miktarlarda ısının geçişi için köprü oluştururlar. Dolayısıyla bu ısı köprülerinden oluşacak olan ısıl 
kayıpların da hesaba katılması gerekmektedir. Bunun için ısı köprüsü uzunluklarının bilinmesi 
zaruridir. Bu çalışmada, değişik tipte döşeme elemanları bilgisayar ortamında simüle edilmiştir. 
Simülasyonda, TS 825’de dört derece gün bölgesi için tespit edilmiş ortalama dış sıcaklık değerlerinde 
analizler yapılarak döşemeler üzerinde oluşan sıcaklık dağılımları elde edilmiştir. Ayrıca, 
simülasyonda içten yalıtım ve dıştan yalıtım durumları da modellenerek bu durumların sıcaklık 
dağılımlarına olan etkileri incelenmiştir. Çalışma sonunda, farklı yalıtım durumları için ısı köprülerinin 
ne uzunluğa kadar etkili oldukları elde edilmiştir. Ayrıca dıştan yalıtımda bu mesafedeki sıcaklıklarda 
düşüşlerin meydana geldiği belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Isı Köprüleri, Isı Yalıtımı, Yapı Malzemeleri 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In generally, perpendicular heat transfer in the building elements is taken into account when heat 
loads of the places are calculated. However, building structural systems consist of different elements 
such as beam, girder and concrete floor act as thermal bridges. Therefore, extra heat loses due to 
these thermal bridges should be taken into account. Thus, knowing of thermal bridge lengths is 
essential. In this study, various concrete floor types are simulated. Analyses have been performed for 
averaged outlet temperatures described according to four different degree day regions in TS825 and 
temperature distributions on top surface of inner concrete floors have been obtained. Internal and 
external insulation have been also modeled and effects of these cases on temperature distribution 
have been investigated. At the end of study, effective lengths of the thermal bridges have been 
determined for different insulations cases. Besides, it is found that temperature values have been 
decreased in these lengths for external insulation case. 
 
Key Words: Thermal Bridges, Heat Insulation, Building Materials  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde betonarme bina kullanımı çok çok yaygındır. Deprem riskinin de büyük olması binalarda 
kiriş-kolon ve döşeme elemanlarının kullanım yoğunluğunu arttırmaktadır. Beton elemanların bina dış 
yüzeyindeki oransal ağırlığı yaklaşık %20-25 mertebelerindedir [1]. Bu durum, betonun yüksek ısı 
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iletim katsayısından dolayı (2.5W/mK), binalarda ısı kaybı ve kazancı için ekstra bir yük 
oluşturmaktadır. Elemanlara dik yönde oluşan ısı transferinin yanında döşemelerde, döşemeye paralel 
yönde oluşan sıcaklık gradyantından dolayı ilave bir ısı transferi oluşmaktadır. Bu durum ısı köprüsü 
olarak adlandırılmaktadır. 
 
Isı köprüleri ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların sayısı oldukça azdır [1,2]. Üstelik uluslararası 
çalışmalarda kullanılan yapı tekniği ve yapı malzemeleri ülkemizde tercih edilenlerden farklı 
olduğundan ısıl davranışları da farklı olacaktır [1].  
 
Dilmaç ve ark [1] QuickField programını kullanarak, ara kat döşeme üzerindeki sıcaklık dağılımı ve ısı 
akılarının araştırıldığı bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada birinci derece gün bölgesi verileri için 
yalıtımsız, içten yalıtım, dıştan yalıtım ve sandviç duvar durumları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda 
dıştan yalıtımın enerji kaybı ve konfor açısından en ideal durum olduğu tespit edilmiştir. Cihan ve ark 
[2] yaptıkları sayısal çalışmada dört derece gün bölgesi için de hesaplamalar gerçekleştirmiştir. 
Çalışmada sandviç duvar ve sandviç duvar + kiriş iç yüzeylerinin yalıtılma durumları karşılaştırılmıştır. 
Çalışma sonunda kiriş iç yüzeylerinin yalıtılması durumunda en düşük iç yüzey sıcaklıklarında 
düşmeler olsa da konfor değerlerinin yakalanamadığı vurgulanmıştır. Akgün ve Dilmaç [3] ısı 
köprülerindeki sıcaklık dağılımlarını hem sayısal olarak hem de çeşitli analitik benzeşimleri kullanarak 
belirlemeye çalışmışlardır. Hesaplamalarla elde edilen sıcaklık değerlerinin deneysel değerlerden en 
fazla 1°C saptığı görülmüştür. Dilmaç ve ark [4] yaptıkları diğer bir sayısal çalışmada ise, değişik 
yalıtım senaryoları için dört derece gün bölgesi verileri ile hesaplamalar yapmışlardır. Çalışılan 
senaryolar içerisinden dıştan yalıtımın baskın bir üstünlük gösterdiği belirtilmiştir. Larbi [5] yaptıkları 
çalışmada, ısı köprülerini 2 boyutlu statik bir model oluşturarak analiz etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar 
nanlineer regresyon ile karşılaştırıldığında %5’in altında bir sapmanın olduğu tespit edilmiştir. Sanea 
ve Zedan’ın [6] yaptıkları çalışmada da yine ısı köprülerinin ısıl yüklere olan etkileri araştırılmıştır.   
 
Bu çalışmada ise, ara kat döşemesi kesiti FLUENT paket programı kullanılarak iki boyutlu olarak 
modellenmiştir. Model vasıtasıyla yalıtımsız, içten yalıtımlı ve dıştan yalıtımlı olma durumları 
incelenerek iç taban döşemesi üzerindeki sıcaklık dağılımları elde edilmiştir. Ayrıca balkon çıkıntısı 
olması durumu için de aynı şekilde hesaplamalar yapılmıştır.  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOT 
 
Çalışmada ısı köprülerinde oluşacak olan sıcaklık dağılımı sayısal olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Bu amaçla farklı senaryolarda yalıtım uygulamaları bilgisayar ortamında simüle edilmiştir. 
Simülasyonlarda ısı iletim denkleminin çözümü için, sonlu hacim metodunu kullanan FLUENT paket 
programı kullanılmıştır (Detaylı bilgi [7] no’lu kaynaktan alınabilir.). Çözümlerde, duvar ve 
döşemelerdeki ısı transferi, iki boyutlu, sürekli rejimde ve içinde ısı üretimi olmayacak şekilde kabul 
edilmiştir. Bu durumda çözülecek olan ısı iletimi denklemi aşağıdaki formu alacaktır; 
 

   (1) 

 
Çözüm için öncelikle simülasyonda kullanılacak geometriler oluşturulmuştur ve geometriler, sonlu 
hacimler metodu gereği elemanlara (ağ) ayrılmıştır. Bu işlemler GAMBIT paket programı kullanılarak 
yapılmıştır. Şekil 1’de oluşturulmuş olan ağ yapılarından bazıları verilmiştir.  
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a) Kompozit Duvar b) Ara Kat Döşemesi c) Balkonlu Ara Kat Döşemesi 
Şekil 1. Oluşturulmuş Ağ Yapılarından Görünüm.  

 
Oluşturulan ağ yapılarından çözümlerin elde edilebilmesi için program sınır şartlarına ve termofiziksel 
özelliklere ihtiyaç duymaktadır. Bu sınır şartları ve termofiziksel özellikler Tablo 1 ve Tablo 2’de 
verilmektedir. Dış ortam sıcaklıklarının, iletim ve taşınım katsayılarının tespitinde TS825 [8] referans 
alınmıştır.  
 
Tablo 1. Yüzey Isı Taşınım Katsayıları 
 
Yüzey ismi Taşınım katsayısı [W/m2K] 
Dış duvar dış yüzeyi 25 
Dış duvar iç yüzeyi 7.7 
İç ortam taban yüzeyi 5.9 
İç ortam tavan yüzeyi 7.7 
Balkon taban ve tavanı 25 
Balkon duvarı iç ve dış yüzeyi 25 
 
Tablo 2. Malzeme Kalınlıkları ve Isı İletim Katsayıları 
 
Malzeme ismi Malzeme kalınlığı [cm] Isı iletim katsayısı [W/mK] 
Dış sıva  3* 1.6 
İç sıva 2 1 
Şap 5 1.4 
Donatılı beton 15 2.5 
Yalıtım malzemesi 3-5-7 0.03 
*Bu kalınlık yalıtım üzerine yapılan sıva için 1cm alınmıştır. 
 
Yapılan hesaplama metodunun doğruluğundan emin olunmalıdır. Bu amaçla içerisinde sıcaklık 
dağılımının bulunması nispeten kolay olan kompozit duvar için sayısal çözümleme yapılmıştır. Sayısal 
çözümleme için Şekil 1.a.’da görülen geometri ve ağ yapısı, 3 cm dış sıva, 13.5 cm yatay delikli tuğla 
ve 2 cm iç sıva için oluşturulmuştur. Bu sayısal çözümleme, duvar içerisindeki belirli noktaların 
sıcaklıklarının tespit edildiği analitik hesaplamalarla karşılaştırılmıştır. Şekil 2’de bu karşılaştırılma 
verilmiştir.  
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Şekil 2. Kompozit Duvar İçin Sıcaklık Dağılımlarının Sayısal ve Analitik Olarak Karşılaştırılması 
 
Şekil 2’den görüldüğü üzere sayısal sonuçlar ile analitik sonuçlar arasında mükemmel bir yakınlık elde 
edilmiştir. Bu, tercih edilen metodun doğruluğunu ortaya koymaktadır. Bu kontrolden sonra parametrik 
incelemeye geçilmiştir. 
 
 
 
 
3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 
 
Çalışmada öncelikle yalıtım olmaması durumunda dış ortam sıcaklığının iç ortam tabanı üzerindeki 
sıcaklık dağılımına olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla yalıtımsız ara kat döşemesi modellenerek, 
oluşturulan modelde dış duvar dış yüzeyine uygulanan taşınım sınır şartındaki dış ortam sıcaklığı, 4 
derece gün bölgesi için kaydedilmiş ortalama sıcaklıklar olan, -5.2, 1.1, 3.3 ve 8°C olacak şekilde 
değiştirilmiştir. Farklı derece gün sıcaklıkları için elde edilen sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Yalıtımsız Durum İçin Farklı Dış Ortam Sıcaklıklarında İç Ortam Tabanı Üzerindeki Sıcaklık 
Dağılımı 

 
Şekil 3’ten görüldüğü üzere yalıtım olmamasına rağmen yaklaşık 1m’lik mesafeden sonra taban 
sıcaklığı ortam sıcaklığı ile dengeye gelmektedir. Fakat özellikle yaklaşık 30cm’lik mesafeye kadar 
olan bölgede oldukça düşük sıcaklıklar görülmektedir. Bu bölgede görülen sıcaklıklar doğal olarak dış 
ortam sıcaklığının düşmesi ile daha da düşmektedir. Enerji kaybının yanında, ısıl konfor açısından 
yüzey sıcaklıklarının ortam sıcaklığından 3°C’den daha düşük olmaması arzu edildiği düşünüldüğünde 
etki alanı değişmekle birlikte tüm dış ortam sıcaklıkları için konforsuz bölgeler oluşmaktadır.  
 
Yukarıda bahsedilen olumsuzlukların bertaraftı yalıtım yapılması ile mümkün olabilir. Bu amaçla 
öncelikle içten yalıtımın etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla iç sıva altına sırasıyla 3, 5 ve 7 cm’lik yalıtım 
malzemeleri ilave edilmiştir. Elde edilen sıcaklık dağılımları Şekil 4’de verilmektedir. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 4. İçten Yalıtım Durumu İçin Farklı Dış Ortam Sıcaklıklarında İç Ortam Tabanı Üzerindeki 

Sıcaklık Dağılımı, Yalıtım Kalınlığı = a) 3cm b) 5cm c) 7cm 
 
İçten yalıtım durumunda, döşeme tabanının dış ortam ile temas eden kesitine herhangi bir yalıtım 
yapılmamaktadır. Fakat Şekil 4 incelendiğinde bu olumsuzluğa karşın iç tabanın ilk 1m’lik kısmındaki 
sıcaklıklarda bir miktar düşme olmaktadır. Bunun sebebi duvar üzerindeki yalıtımın, döşemeden 
duvara olan ısı kaçağını engellemesidir. Fakat bu düşüş şekle bakıldığında yalıtım kalınlığındaki artış 
ile müspet yönde çok az etkilenmektedir. Ayrıca bu yalıtım şekli sadece 8°C’lik dış sıcaklık için tüm 
noktalarda konfor şartının sağlanmasına sebep olmuştur. 
 
Benzer şekilde dıştan yalıtım uygulandığında elde edilen sıcaklık dağılımları ise Şekil 5’te verilmiştir. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 5. Dıştan Yalıtım Durumu İçin Farklı Dış Ortam Sıcaklıklarında İç Ortam Tabanı Üzerindeki 

Sıcaklık Dağılımı, Yalıtım Kalınlığı = a) 3cm b) 5cm c) 7cm 
 
Şekil 5 incelendiğinde 3cm’lik yalıtımda dahi konforsuz bölgeye rastlanmadığı görülmektedir. Çünkü 
yukarıda bahsedildiği üzere bu yalıtım yönteminde döşemenin dışa bakan kesiti de yalıtılmaktadır. Bu 
ekonomik kazancın yanında konforu da beraberinde getirmektedir. Artan yalıtım kalınlığı ile birlikte 
duvar-taban kesişim noktalarındaki sıcaklıklar daha da artmakladır. Hatta 7cm’lik yalıtım durumunda 
neredeyse tüm noktalarda taban sıcaklığı iç ortam sıcaklığına eşit olacak şekilde kaydedilmiştir. Ayrıca 
bu yalıtım şeklinde dış ortam sıcaklığının taban üzerindeki sıcaklık dağılımı üzerine olan etkisi, içten 
yalıtım durumuna göre daha da azalmıştır.  Şekil 4 ve 5 karşılaştırıldığında aynı kalınlıkta yalıtım için 
dıştan yalıtımın ısı ekonomisi ve konfor açısından daha avantajlı olduğu net bir şekilde görülmektedir.  
 
Yapılan bu karşılaştırmanın ardından, döşeme üzerinde bir balkon çıkıntısı olması durumunda bu 
durumun iç taban sıcaklık dağılımında ne tür bir etki göstereceği incelenmiştir. Bu amaçla aynı 
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boyutlardaki döşeme geometrisine, Şekil 1.c’de görüldüğü gibi 1.5 m’lik bir balkon çıkıntısı ilave 
edilmiştir. Bu durumda yine içten ve dıştan yalıtım durumları için ayrı ayrı araştırılmıştır.  
 
Şekil 6’da içten yalıtımlı balkonlu döşeme için elde edilen sıcaklık dağılımı verilmektedir. Şekil 6 ile 
Şekil 4 karşılaştırıldığında, içten yalıtım için balkon çıkıntısının sonuçları neredeyse hiç etkilemediği 
görülmektedir. Bu durum, balkon döşemesinin alt ve üst yüzeyinin dış ortam havasına açık 
olmasından dolayı, döşeme iç sıcaklığının dış ortam sıcaklığı ile çok yakın değerlerde olmasından 
kaynaklanmaktadır.  
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 6. Balkonlu Döşeme, İçten Yalıtım Durumu İçin Farklı Dış Ortam Sıcaklıklarında İç Ortam Tabanı 

Üzerindeki Sıcaklık Dağılımı, Yalıtım Kalınlığı = a) 3cm b) 5cm c) 7cm 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 7. Balkonlu Döşeme, Dıştan Yalıtım Durumu İçin Farklı Dış Ortam Sıcaklıklarında İç Ortam 

Tabanı Üzerindeki Sıcaklık Dağılımı, Yalıtım Kalınlığı = a) 3cm b) 5cm c) 7cm 
 
Şekil 7’de ise, balkon çıkıntısı olan döşeme durumu için duvar dıştan farklı kalınlıklarda yalıtım 
malzemesi ile yalıtılmıştır. Bu şekil Şekil 5 ile karşılaştırıldığında döşemedeki dışa çıkıntının 
yalıtımdaki sürekliliği bozduğundan, iç taban sıcaklıklarında düşüşe sebep olduğu görülmektedir. Hatta 
bu şekil Şekil 6 ile karşılaştırıldığında içten ve dıştan yalıtım arasındaki farkın çok azaldığı 
görülmektedir. Ancak burada da dıştan yalıtımın içten yalıtıma oranla daha avantajlı olduğu 
görülmektedir. Çünkü balkon çıkıntısı burada da yalıtımda süreksizliğe neden olsa da, duvarlar 
dışarıdan yalıtımlı olduğundan duvar döşeme arasındaki ısı transferi daha azalmaktadır.  
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SONUÇ 
 
Binalarda ısı kayıplarının doğru bir şekilde hesaplanması, optimum sistem seçimi açısından oldukça 
önemlidir. Bu amaçla, daha önce ihmal edilen ısı köprüsü kanalı ile olan ısı kayıpları TS825 ile birlikte 
hesaba katılmaya başlanmıştır. Ancak bu hesaplamada ısı köprüsünün uzunluğunun ne olacağı büyük 
bir soru işaretidir. Bu çalışmada, balkon çıkıntısına sahip olan ve olmayan iki farklı tipteki döşemedeki 
sıcaklık dağılımı sayısal olarak elde edilmiştir. Bu iki farklı durumda, ayrıca içten ve dıştan yalıtım 
durumları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda özetle şu bulgular elde edilmiştir; 
 
Ara kat döşemesi üzerinde, balkonlu ve balkonsuz durumları için yalıtımın içten veya dıştan 
yapıldığına bakılmaksızın ısı köprüsü uzunluğu bir metreyi geçmemektedir.  
 
Yalıtım kalınlığındaki değişim, ısı köprüsü uzunluğunu etkilememekte, sadece bu uzunluk içerisinde 
kaydedilen sıcaklık değerlerini etkilemektedir.  
 
Dış ortam sıcaklığı benzer şekilde ısı köprüsü uzunluğunu değil bu bölgedeki sıcaklığa etki etmektedir.  
 
Dıştan yalıtım, her durum için içten yalıtıma nazaran daha avantajlıdır.  
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Hüseyin BULGURCU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, prefabrik poliüretan panelli soğuk depolarda montaj hatalarından kaynaklanan ısı 
köprülerinin enerji performansları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla aktif bir poliüretan soğuk 
deponun montaj bölgeleri 0 °C ve -18 °C muhafaza şartlarında sonlu elemanlar yöntemiyle iki ve üç 
boyutlu olarak incelenmiştir. Dış yüzeyde yoğuşmanın engellenmesi için de alternatif model 
türetilmiştir. Analizlerde ısı köprülerine bağlı performans kayıplarının bazı noktalarda % 20’leri aştığı 
ve geliştirilen modelle bu kayıpların minimize edildiği görülmüştür. Çalışmanın sonunda uygulama 
alanları ve soğutma kapasiteler değerlendirilerek performansların geliştirilmesine yönelik önerilerde 
bulunulmuştur.  
  
Anahtar Kelimeler: Soğuk depolar, Isı köprüsü, Prefabrik poliüretan panel, Isıl analiz, enerji kayıpları  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, effects of thermal bridges on the energy performance due to the erection errors were 
investigated in pre-fabricated panel cold stores under 0°C and -18 °C storage conditions. For this aim, 
erection areas in cold store were investigated by using 2D and 3D finite element method analysis. In 
order to prevent condensation at outer surface, an alternative model is also derived. In this analysis, 
performance losses due to thermal bridges at some points has been observed above 20% and these 
losses are minimized by the improved model. At the end of the study, suggestions were made to 
improve cooling performance  by evaluating their capacities and application areas. 
 
Key Words: Thermal bridge, Pre-fabricated polyurethane panel, Thermall analysis, Energy losses 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Donmuş gıda talebinin sürekli artış eğiliminde olduğu günümüzde; soğuk depo uygulamaları soğutma 
sektöründe %40’lara varan bir potansiyelle öne çıkmıştır. Ortalama %3-4 aralığında büyüme oranına 
sahip ve ekonomik potansiyelinin 193 Milyar doları aştığı sektörde enerji maliyetlerinin etkisi her geçen 
gün daha fazla hissedilmektedir. Soğuk depo uygulamalarında poliüretan panelli paket tip soğuk 
depoların kullanımı, günümüzde ticari soğutma uygulamalarında oldukça artış göstermektedir. Kolay 
kurulum, gerektiğinde kuruluş yerinin değiştirilebilmesi gibi avantajlarından dolayı da tercih edilen bu 
sistemlerde montaj ve imalat hatalarına bağlı özellikle ısı köprülerinin olumsuz etkileri soğutma yükünü 
arttırmaktadır. Artan soğutma yükü etkileri sistemin çalışma süresini uzattığı gibi, enerji tüketimini de 
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artırmaktadır. Bu tür sistemlerde enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için öncelikle bu tür yapısal 
sorunlara bağlı etkiler ortadan kaldırılmalıdır. Zira ısı köprüleri oldukça yüksek enerji tüketim 
değerlerine sahip olan soğuk depoculuk uygulamalarında soğutma yükünün artışında önemli paya 
sahiptir ve ortamda terleme-korozyon-küf oluşumuna neden olurlar.  
 
Isı köprüleri, yapının ısıl direncinin önemli bir şekilde değiştiği, ısı iletkenliği farklı malzemelerin temas 
halinde oluşu, kesit kalınlığındaki değişimler, iç yüzey ile dış yüzey arasındaki farklılık gibi nedenlerle 
yapı dış kabuğundaki üniform olmayan ısıl dirençlerin olduğu ve bunun sonucunda 2 veya 3 boyutlu ısı 
akısının meydana geldiği bölgelerdir [2]. Bu bölgeler, bina dış kabuğunda kış aylarında ısı kaybını ve 
yaz aylarında ısı kazancını artırması ile önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalardan elde edilen 
bilgiye dayanarak, duvar örülürken kullanılan yapı malzemeleri arasındaki derzlerin dahi, derz kalınlığı 
10 mm ve 20 mm olması durumunda ısı köprüsü alanı toplam duvar alanının, sırasıyla, % 4,8 ve % 
9,1’i kadar olmaktadır. Bu durumda transmisyon ısısı da derz kalınlığına göre bu kısımlarda %62 ve 
%103 oranında artmakta olduğu ifade edilmiştir [3].  
 
Bu çalışmada aktif çalışan bir poliüretan panelli soğuk depo uygulamasında öncelikle montaj kesit 
detaylarında ortaya çıkan ısı köprülerine bağlı enerji kayıpları sonlu elemanlar yöntemiyle tespit 
edilmiştir. Daha sonra geliştirilen kesit detayı ile poliüretan panelli soğuk depoda ısı köprülerinin 
etkilerindeki değişim incelenmiştir.    
 
 
 
 
2. STANDARTLAR VE UYGULAMALAR  
 
Gelişmiş ülkelerde; standart ve yönetmelikler zamanla güncellenerek binalardan kaybedilen ısıl enerji 
miktarının sınır değerleri aşağıya çekilmiştir. Konut sektöründe özellikle ısı köprülerinin enerji 
verimliliği üzerindeki etkilerinin ortadan kaldırılması için imalat süreçlerinde bina dış kabuğunun bu 
değerlendirmelere göre imalatı ve standardizasyonuna önem verilmiştir. Bu kapsamda pek çok 
standart çalışmaları yapılarak yürürlüğe sokulmuştur.  Türkiye’de 1998 yılındaki TS 825 standardı, 
enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 2008 yılında yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Standardın 
22 Mayıs 2008 tarihinde yayımlanan son revizyonunda; hesaplama prosedürlerinde iyileştirme 
yapılmasına rağmen enerji limitlerinde kapsamlı bir iyileştirme hedeflenmemiştir. Isı köprülerinin 
hesaplanmasında, “Isı köprüsü olması durumunda ilgili büyüklükler TS EN ISO 10211-1, TS EN ISO 
10211-2 ve TS EN ISO 14683’e göre veya TS EN ISO 6946’da verilen metot ile hesaplanmalıdır” 
şeklinde ifade edilmektedir. Isı köprülerinin hesaplanmasında yürürlükte olan standartlar Şekil 1’de 
görülmektedir. 
 
TS 825 standardı, ısınma amaçlı kullanılan enerji tüketimini disiplin altına alsa da dört mevsimi 
yasayan ülkemizde, soğutma ihtiyacı ve enerji tüketimi yönüyle çok önemli olan soğutma prosesini 
kapsamamaktadır. Dolayısıyla; yüksek miktarda enerji tüketimine neden olan soğutma işlemi ile ilgili 
standart ihtiyacı bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda, örneğin İzmir ili için, yapılan hesaplamalarda 
soğutma periyodundaki birim alan başına enerji tüketimi ısıtma periyodundaki enerji ihtiyacından daha 
fazla olduğu ifade edilmiştir [1]. Bölge ve il bazında soğutma yüklerinin dikkate alınması 
gerekmektedir. 
 
Isı yalıtım sistemleri ile ilgili EN 13496, EN 13497, EN 13498, EN 13499 ve EN 13500 standartları, 
İngilizce metin olarak 2004 yılında TSE tarafından yayımlanmıştır. Tüm bu standartlar; Türkçeye 
tercüme edilerek 2005 – 2006 yıllarında tekrar yayınlanmıştır. Profiller ve (su basman profilleri, 
dilatasyon profilleri, köse profilleri) su sızdırmazlık bantları gibi dis cephe ısı yalıtım sisteminin 
yardımcı bileşenlerine ait standartlar bulunmamaktadır.  
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıdaların tüketime sunulmasında gıda güvenliği ve soğuk zincir 
yönetmeliği ile ilgili taslak çalışması yapmakta olup üniversitelerden görüş istenmektedir. Soğuk 
depoların yanında, soğuk zincirin önemli bir kademesini teşkil eden frigorifik taşımacılıkta da sasi 
üzerine montajı yapılan frigorifik kasadaki ısı köprüleri de önemli bir sorun teşkil etmektedir. 
 



    _______________________  411 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR
 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
 

Soğuk depoculukta projelendirme esasları Mayıs 1986 tarihinde yayınlanan TS 4855 standardı “Soğuk 
depoculukta soğutma tesisatı proje esasları” başlığı altında yayınlanmıştır ve hala yürürlüktedir. Bu 
standartta da ısı köprülerine ilişkin bir ifade ve atıf bulunmamaktadır. Soğuk depoculukla ilişkili olarak 
sadece TS EN ISO 13370 standardında toprakla temas halindeki döşemelerden ısı transfer hesabı 
tanımlanırken soğuk depo tabanları da dahil edilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Isı Köprüleri İle İlişkili Yürürlükteki Standartlar 
 
TS EN ISO 10211 de ifade edilen L2D (thermal coupling coefficient) hesap değerinin de çatı-duvar 
kesişim bölgelerinde, özellikle parapet birleşim bölgelerinde, yeterince hassas olmadığı ifade edilmiştir 
[4]. Isı köprülerinin ısıtma veya soğutma yüküne olan etkisinin sayısal olarak hesaplanmasında çeşitli 
yöntemler mevcuttur. Bunlar arasında sonlu elemanlar, sonlu farklar ve sonlu hacimler yöntemleri 
oldukça kompleks yöntemlerdir ancak hassas sonuçlar elde etmek mümkündür [5]. Yapılan deneysel 
çalışmalarda, ISO 10211 de verilen geometrik şartlar altında hesaplanan ısı köprüsü etkisi dinamik 
sistemlerin analizinde uygun sonuçlar vermediği ifade edilmektedir [6]. Aynı çalışmada deneysel 
verilerde elde edilen ısı akısı değerleri ile sayısal modelde elde edilen sonuçlar arasında çok küçük 
farklılık olduğu ve sayısal modelde bulunan değerin çok küçük bir farkla daha düşük olduğu ifade 
edilmektedir. Sınır şartları ve eleman tipleri uygun seçilirse ısı köprüsünün oluştuğu yapı geometrisinin 
tanımlanması ve sıcaklık dağılımlarının hassas bir şekilde tespiti mümkündür. Bu çalışmada, sonlu 
elemanlar yöntemi yardımıyla oluşturulan modeller sayısal analizlerle incelenmiştir.  
 
 
 
 
3. SİMÜLASYON KARAKTERİSTİKLERİ 
 
3.1 Sayısal Yöntem 

 
x ve y doğrultusundaki ısı akısı ifadesi; 

 

      (1) 

 
Burada T=T(x,y,t) olarak ortamdaki sıcaklık alanı, qx ve qy x ve y doğrultularındaki ısı akışı, k; ısı iletim 
katsayısı ve  ,  ise x ve y yönündeki sıcaklık değişimleridir. Ortaya çıkan ısı akısı; qx ve qy’ nin 

vektörel toplamıdır. Skaler alan problemlerinde kullanılan Helmholtz denklemi Fourier yasasına 
uygulanırsa, enerji denklemi; 
 

      (2) 

 

TS EN 15242 

TS EN ISO 14683 TS EN ISO 13789 

TS EN ISO 13790 TS EN ISO 6946 TS EN ISO 13370 

TS EN ISO 13786 

TS EN ISO 7345 TS EN ISO 10211 

TS EN ISO 10077 
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olur. Burada ρ ve c sırasıyla yoğunluk ve özgül ısıdır. t ise zamanı ifade eder. Bu ısı iletim denklemi 
başlangıç ve sınır şartlarına göre çözülmektedir. z yönündeki ısı akısı sıfır kabul edilirse, iki boyutlu 
başlangıç şartı için T(x,y,0)=T0(x.y) olup, başlangıç şartındaki sıcaklık dağılımıdır [7]. 
 
r adet düğüm noktası bulunan M adet elemana bölünen bir eleman içindeki sıcaklık ve sıcaklık 
gradyenti [7]: 

      (3) 
 

      (4) 

 
Matris notasyonu ise: 
 

      (5) 
 

 

 
olur. Burada [N] sıcaklık interpolasyonu matrisi, [B] ise sıcaklık değişimi interpolasyon matrisi olarak 
adlandırılır. T(t) eleman düğüm sıcaklıkları vektörü olup Ti her bir düğüm noktasındaki sıcaklığını ifade 
etmektedir. Denklem 2’ ye minimum potansiyel enerji ilkesi uygulanırsa; 
 

      (6) 

 

      (7) 

 
Yüzey bölgesi her bölgede etkili olan sınır şartlarının toplamı olarak ifade edilebileceği için, 

son terim her bir sınır şartı için ayrıca integre edilir. Genel denklem ve eleman denklemleri aşağıdaki 
gibi bulunur [7].  

 

[C] + [[Kc]+ [Kh]+ [Kr]] =    (8) 
 

[C]=  
 
Burada [C] eleman kapasitans matrisi, [Kc] iletim şartları matrisi, [Kh] taşınım şartları matrisi, [Kr] ışınım 
şartları matrisini ifade etmektedir. Taşınım ve ışınım matrisleri yalnızca yüzeyi ile ilgili sınır şartına 
maruz elemanlar için hesaplanmaktadır.  tanımlı düğüm sıcaklığından,  iç ısı kaynağından, 

 tanımlı yüzey ısı akışından,  yüzey taşınımından,  ışınımdan kaynaklanan ısıl yük 

vektörleridir. ‘{‘ yüzeyden taşınım vektörü, Ω çözüm bölgesidir. İç ısı kaynaklı  ve ışınım kaynaklı 
 ısıl yük vektörleri sıfır alınmıştır. 

 
Bu çalışmada nonlineer geçişli hal söz konusu olduğu için taşınım sınır şartı sadece yüzeyde maruz iki 
boyutlu genel hal denklemi: 
 

       (9) 
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olarak alınır [7]. İç ve dış yüzey taşınım katsayıları TS EN ISO 10211 de ifade edildiği şekilde sabit 
alınmıştır. 
 
Çözüm için problemin geometrileri dikkate alınarak dört düğümlü izoparametrik elemanlar 
kullanılmıştır [8]. Bu nedenle dört düğümlü sonlu eleman için formülasyon geliştirilmiştir. İki boyutlu 
modellerde quad (düzlem) elemanlar, üç boyutlu modellerde hexa (hacim) elemanlar kullanılmıştır. Bu 
problemin çözümünde, Fourier Kanunu homojen ve izotropik malzeme ve iki boyutlu levha için [9]; 
 

     (10) 

 
ifadesi elde edilir. Eşitlik (10)’u sonlu elemanlar metodu ile çözüm verecek şekilde yeniden ifade 
edersek ve gerekli M katsayı matrisleri oluşturulursa aşağıdaki bağıntılar elde edilir:  
 

     (11) 

(8) nolu eşitlik için izoparametrik dört düğüm noktalı eleman kullanılmasıyla aşağıdaki ifade elde edilir:  
 

    (12) 

 
 

Bu eşitlikte; {T}t+Δt ; {T}t; {T}t-Δt sırasıyla t+Δt, t ve t -Δt zaman adımlarında herhangi bir düğümün 
sıcaklığıdır. Eşitlik (12)’de ,  ve |C| için aşağıdaki ifadeler geçerlidir; 
 

    (13) 
 

     (14) 
 

     (15) 
 
Yukarıdaki eşitliklerde; [N] sıcaklık interpolasyon matrisi,  kondüksiyon ve konveksiyon terimlerini 
içeren matris, {F} yüzeyden taşınım vektörü, Ω çözüm bölgesi, ρ ise özgül kütledir. Bu parametrelerin 
elde edilmesine ait detaylar ve simgeler referans [9]’da verilmiştir. 
 
Modeller çeşitli sayılarda elemanlara bölünerek çözümler yapılmıştır. Bu çözümlerde eşit zaman 
aralığında elemanlardaki sıcaklık dağılımları incelenmiştir.  x ekseni yönünde beş farklı malzeme 
kullanıldığından x ekseni yönündeki birbiriyle temas halindeki komşu elemanlar dikkate alınarak 
elemanlardaki sıcaklık değişimleri hesaplanmış ve sonuçlar grafik olarak sunulmuştur.  
 
 
3.2 Malzeme Özellikleri ve Sınır Şartları 

 
Sınır şartları belirlenirken malzemelerin homojen yapıda olduğu ve z yönünde ısı akısının sıfır olduğu 
kabul edilmiştir. İçteki ve dıştaki ısı transfer katsayısı ise sırasıyla hiç=14.2 W/m2K hdış=25 W/m2K 
olarak alınmıştır. Rsi=0.07 m2K/W Rse=0.04 m2K/W, sırasıyla ısı iç ve dış yüzey direnç değerleridir [10]. 
 
Tablo 1. Prefabrik Panel Duvarın Özellikleri [11] 
 

Malzeme k [W/mK] ρ [kg/m3] Cp [j/kgK] 
Paslanmaz çelik AISI 304 15.1 8055 480 
Poliüretan 0.030 42 1050 
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3.3. Tanımlanan Modeller 
 
3.3.1. Model 1 
 
Alın-yan yüzey birleşme bölgesinde ara yüzey metal malzemedir. Model ölçüleri Şekil 1’de 
görülmektedir. Birleşim bölgesinde 100x100 ebatlarında dıştan köşebentlerle sabitlenmiştir. 
İnfiltrasyonun engellenmesi için de ara bölgeler poliüretan köpükle desteklenmiştir. 

 
(a)  

 
Şekil 1. Soğuk Depo Duvar Birleşimi İki Boyutlu Modeli 

 
İncelenen mevcut panel modeli için uygun düğüm sayısının tespiti için çeşitli iterasyonlarla araştırma 
yapılmıştır. İncelenen model için optimum ağda 1884 düğüm ve 1784 eleman ortaya çıkmıştır (Şekil 
2). 
 

 
 

Şekil 2. Sonlu Elemanlar Ağ Yapısı ve Kontak Şartları 
 

Kesit detayda oluşturulan ağ yapısında sonlu elemanda 10 kontak noktası için ısıl değişim etkileri 
incelenmiştir. Oluşan ısı akısına bağlı sıcaklık dağılımları akış Şekil 3’de verilmiştir.  
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Şekil 3. 0-25 °C Sınır Şartları Tanımlanmış Model Kesitinde Sıcaklık Dağılımı. 
 

0 °C ile 25 °C sıcaklık aralığı için tanımlanan modelde özellikle sıcaklık dağılımı ısı köprüsünün 
oluştuğu birleşim noktası için formun dağılım gösterdiği görülmektedir. Bu noktada yüzey sıcaklığının 
yaklaşık %21,95’lik bir değişim gösterdiği görülmektedir.  Benzer inceleme panelin dış yüzeyi içinde 
yapılmıştır. Şekil 4’de panelin dış yüzey sıcaklık dağılımları verilmiştir.   
 

 

   
(a) 

 
Şekil 4. 0/25 °C Sınır Şartları Tanımlanmış Modelde Dış Yüzey Sıcaklık Dağılımı. 

 
Bu şekilde de özellikle ısı köprüsünün gerçekleştiği kesitte ısıl dağılımın etkisi görülmektedir. Yüzey 
sıcaklığı normal panel yüzeylerde korunurken, ısı köprüsünün olduğu kesitte 19.51 °C ile 22.18 °C 
sıcaklık aralığında değişmektedir. Soğuk depo uygulamalarında ürün muhafazasına bağlı sıcaklık 
değerleri -18°C’lere ulaşmaktadır. İncelenen model için sınır değerlerin -18°C ile 25°C aralığında 
sıcaklık dağılımları Şekil 5’de verilmiştir.   
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Şekil 5. -18/25 °C Sınır Şartları Tanımlanmış Model Kesitinde Sıcaklık Dağılımı. 
 

Bu değerler içinde birleşim noktasının kesit detayına bağlı ısı köprüsünde sıcaklık dağılımı diğer 
yüzeylere göre yaklaşık %37,76’lık bir fark göstermektedir. Benzer etki dış yüzey üzerinden de 
incelenmiş ve Şekil 6’da verilmiştir.   
 

 
 

Şekil 6. -18/25 °C Sınır Şartları Tanımlanmış Modelde Dış Yüzey Sıcaklık Dağılımı. 
 

Dış yüzey etkileri açısından -18/25 °C sınır şartlarında kesit detaydaki sıcaklık dağılımı 15°C ile 20 °C 
aralığında değişmektedir. Yüksek ısı köprüsünün olduğu bu bölümü için yapılan kesit çalışması 
aşağıda model 2 olarak sunulmuştur. 
 
3.3.2. Model 2 
 
Bu modelde prefabrik panelli soğuk depo duvarlarının ve tavan-döşeme bağlantılarının montaj detay 
kesitleri incelenmiştir. Çalışmada alın-yan yüzey birleşim ara yüzeyinde metal sürekliliği kesintiye 
uğratılarak kademeli birleştirme uygulanmıştır (Şekil 7). 
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(a)              (b) 

 
Şekil 7.  Kontak Şartları Değiştirilmiş Modelin İki ve Üç Boyutlu Görünüşleri. 

 
İnceleme konusu olan iki boyutlu modifiye edilmiş panel model için uygun düğüm sayısının tespiti için 
çeşitli iterasyonlarla araştırma yapılmıştır. İncelenen model için optimum ağda 7655 düğüm ve 7398 
eleman ortaya çıkmıştır (Şekil 8).  
 

 
 

Şekil 8. Sonlu Elemanlar Ağ Yapısı Ve Kontak Şartları 
 

Geliştirilen model için de sonlu elemanlar ile kesit detayların üzerinde 10 farklı kontak noktası 
incelenmiştir. Çalışmada bu kontak noktaları için sıcaklık dağılımları iki farklı sıcaklık durumu için 
incelenmiştir.  
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Şekil 9. 0/25 °C Sınır Şartları Tanımlanmış Model Kesitinde Sıcaklık Dağılımı. 
 

Geliştirilen kesit detayında 0 °C ile 25 °C sıcaklıkları için sıcaklık dağılımında yüzey sıcaklığının 
maksimum 24.79 °C olduğu ve kesitte ısı köprüsü etkisinin ortadan kalktığı görülmektedir. Benzer 
inceleme -18/25 °C için yapılmış ve analiz sonuçları Şekil 10’da verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 10. -18/25 °C Sınır Şartları Tanımlanmış Model Kesitinde Sıcaklık Dağılımı. 
 

İç ortam sıcaklığı düşmesine karşın dış yüzey sıcaklığında bir değişim olmadığı görülmektedir. Kontak 
noktaları incelendiğinde yüzey sıcaklığının kesit detay için ısı köprüsü olabilecek noktalarda 24.79 °C 
olarak korunmaktadır. Bu dağılım dış yüzey üzerinde de Şekil 11’de verilmiştir. 
 
Dış yüzey üzerinde tüm kesitler için yüzey sıcaklıkları 24.79 °C ile korunmuştur. Isıl köprü etkilerinin 
geliştirilen modelle giderildiği görülmektedir.   
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Şekil 11. -18/25 °C Sınır Şartları Tanımlanmış Modelde Dış Yüzey Sıcaklık Dağılımı. 
 
Şekil 7’ de iki boyutlu modelde görüleceği üzere, geliştirilen modelde ara kesitteki metal eleman 
uzunluğu dış yüzeyden itibaren 20 mm kısaltılmıştır. Şekil 11’de görüldüğü gibi dış yüzey sıcaklığında 
kayda değer bir düşüş gözlenmemiştir. Böylece yoğuşma riski tamamen ortadan kalkmıştır. 
 
 

 
 

Şekil 12. Soğuk Depo Termal Kamera Görünümü 
 

 
 

Şekil 13. Soğuk Depo Kapı Bölgesindeki Yüzey Sıcaklıkları Dağılımı 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada poliüretan panelli soğuk depo kesiti için iki farklı yapı modeli incelenmiştir. Birinci model, 
montaj hatasını ifade ederken, ikinci model de çözüm önerisi geliştirilmiştir. Birinci modelde soğuk 
depo yan duvarlarının alın-yanal birleşme uygulanması durumunda, 0 °C ve -18 °C muhafaza 
şartlarında soğuk depo dış yüzeyi ve duvar kesitindeki sıcaklık gradyenleri sayısal olarak 
modellenmiştir. Şekil 3 ve 4’ten görüleceği üzere, yan duvarların birleşme ara kesit bölgelerinde yüzey 
sıcaklık değerleri 0 °C ve -18 °C muhafaza şartlarında, sırasıyla,  14-18 °C  ve 6-11 °C aralığında 
değişmektedir. Ara kesitte lineer ısı akısı olmayıp iki ve üç boyutta ısı akısı meydana gelmektedir. TS 
4855 standardına göre soğuk depo yükü hesabı yapılırken Balıkesir için ortalama dış sıcaklık değeri 
25 °C olarak kabul edildiği için sayısal hesaplamalarda aynı dış sıcaklık değeri alınmıştır. Belirlenen 
yüzey sıcaklığı değerleri, yüksek bağıl nemin hüküm sürdüğü yaz aylarında dış yüzeyde yoğuşmanın 
kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. 
 
İkinci modelde kademeli bir montaj uygulanmıştır. Soğuk depo montajında da ikinci modelin 
uygulaması yapılmıştır. Bu modelde panel duvarın iç yüzeyinde metal sürekliliği 40 mm mesafede 
kesintiye uğratılarak dış ortamla direk teması engellenmiştir. Sıcaklık değerleri 0 °C ve -18 derece 
muhafaza şartlarında, sırasıyla 22-24 °C ve 20-24 °C aralığında değişmektedir. Böylece yüzeyde 
yoğuşma tamamen önlenmiştir. Ara kesitteki metal eleman boyu daha kısa tutulması durumunda 
duvar kesitinde lineer bir dağılım elde edilebilir. 
 
Termal kamera ile yaptığımız ölçüm neticesinde kademeli birleştirme neticesinde soğuk depo köşe 
bağlantı bölgelerinde ısı köprüsünün önüne geçilebildiği de ayrıca tespit edilmiştir (Şekil 12). Kapı-
kasa bölgesinde infiltrasyon ve ısı köprüsü etkisiyle oluşan düşük sıcaklık bölgeleri de Şekil 12’de 
görülebilir. Kapı-kasa bağlantı bölgesinde kompozit uygulama ile bu sorunun da önüne 
geçilebilecektir. 
 
Ayrı bir köşe elemanı kullanılarak alın montajı ile bu sorun giderilebilir. Ancak poliüretan panel seri 
üretiminde ayrı bir kalıba ve üretim hattına ihtiyaç doğacaktır. Bu da hem kalıp maliyetini hem de işçilik 
maliyetini artırıcı bir unsurdur. Basit bir geometrik uygulama ile bu problem giderilebilmiştir. 
 
Isı köprülerinin yarattığı benzer problemler frigorifik araçlarda da vardır. Özellikle şasiye bağlantı 
noktalarında ve kapı bölgesinde yoğuşma problemleri ve sonucunda soğutma yükünde artış önemli bir 
sorundur. Böyle bir durumda donmuş gıda transferinde -18 °C muhafaza şartını sağlamak güçtür. 
 
Taban-duvar birleşme bölgelerinde, toprak temaslı hal için de üç boyutlu analiz ayrıca 
değerlendirilmelidir. Büyük ölçekli çelik ya da betonarme karkas soğuk depolarda oluşabilecek ısı 
köprüleri de ayrı bir inceleme konusudur. 
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TUĞLA İÇ GEOMETRİSİNİN ISI TRANSFERİ ÜZERİNE 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 
 

Birol ŞAHİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Tuğla, çok eski zamanlardan beri binalarda yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Dış ortamla 
yaşam alanlarını birbirinden ayıran tuğla, ısı transferi açısından da önemli bir özelliğe sahiptir. Gelişen 
teknolojiye ve ihtiyaçlara bağlı olarak zamanla farklı tuğla çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında ısıl 
iletkenliği düşük olan tuğlalar, sağladıkları enerji tasarrufu ile tercih edilmektedir. Tuğlanın sahip 
olduğu iç geometri, tuğlanın bir yüzeyinden diğer yüzeyine olan ısı transferini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Bu nedenle tuğla iç geometrisinin farklı durumları için ısı transferini azaltacak önlemler 
alınmalıdır. Yapılan çalışmada tuğla iç geometrisinin ısı transferi üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
Sayısal çalışmada tuğlanın alt ve üst yüzeylerinin yalıtıldığı kabul edilmiştir. Tuğlanın dış ortama 
bakan yüzeyi düşük sıcaklıkta, iç ortama bakan yüzeyi ise yüksek sıcaklıkta alınmıştır. Tuğla iç 
geometrisini oluşturan boşluklarda ısı transferinin doğal taşınımla gerçekleştiği kabul edilmiştir. 
Belirlenen durumlar için kapalı ortam içerisinde oluşan akım çizgileri, eş sıcaklık eğrileri, ortalama 
Nusselt sayıları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Boussinesq yaklaşımıyla verilen Navier-Stokes 
denklemleri kapalı bir dikdörtgen ortam içerisindeki doğal taşınım probleminin çözümü için 
kullanılmıştır. Sonlu kontrol hacmi metodu kullanılarak ayrıklaştırılan denklemler SIMPLE 
algoritmasına göre çözülmüştür. Tuğla içerisindeki boşluklarda hava olduğu kabul edilerek Prandtl 
sayısı 0.71 alınmıştır. Sayısal çalışma, Rayleigh sayısının 104-106 aralığındaki değerleri için 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, tuğla iç geometrisinin ısı transferini önemli ölçüde etkilediğini 
göstermektedir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Çok eski zamanlardan beri insanlar çevresel etkenlerden korunma ve barınma amaçlı olarak farklı 
malzemeler yardımıyla barınaklar yapmışlardır. Bunların ilk örnekleri nehir kenarlarında ve deltalardaki 
yerleşim birimlerinde pişmemiş kil yardımıyla yapılan evlerdir. İlerleyen zamanlarda ise daha dayanıklı 
ve uzun ömürlü olmaları sebebiyle belirli kalıplar içine dökülerek hazırlanan pişmiş kil kullanılmaya 
başlanmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçlara bağlı olarak binalarda farklı içeriklere sahip yapı 
malzemeleri geliştirilmiştir. Günümüzde binalarda yaygın olarak kullanılan yapı malzemesi ise tuğladır. 
Tuğla; inorganik silikat ve metal oksitlerin yüksek sıcaklıktaki fırınlarda pişirilmesi ile elde edilen yapı 
malzemesidir. Üretim şekillerine ve özelliklerine göre farklı tipte tuğlalar mevcuttur. Binalarda genel 
olarak belirli standartlara göre üretilmiş delikli blok tuğla kullanılmaktadır.  
 
Günümüzde artan insan nüfusuna bağlı olarak artan bir enerji ihtiyacı vardır. Bu enerji ihtiyacının 
büyük bir kısmı fosil yakıtlardan, geri kalanı ise nükleer enerji ve yenilenebilir enerji gibi farklı enerji 
kaynaklarından karşılanmaktadır. Fosil yakıtların yakın bir gelecekte tükeneceği göz önüne alınırsa 
ortaya çıkan bu enerji açığını kapatmak için ya diğer enerji türlerine ağırlık verilmelidir, ya da var olan 
enerjinin daha verimli kullanılması sağlanmalıdır.  
 
Türkiye de binalar enerji tüketiminde yaklaşık olarak % 40 gibi yüksek bir orana sahiptir. Bu yüksek 
enerji tüketimine rağmen 2020 yılı için tasarruf edilebilir enerji potansiyeli %16.5 olarak tahmin 
edilmektedir. Binalarda tüketilen enerjinin büyük bir kısmı ortamı ısıtmak için kullanılmaktadır. 
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Binalarda tüketilen enerjinin azaltılması için iç ortam ısısının muhafaza edilmesi gerekir. Binalarda ısı 
kaybının büyük bir kısmı (%25-40) dış duvarlardan kaynaklanmaktadır. Bu ısı kaybını azaltmak ancak 
yalıtımla sağlanabilir. Buradaki yalıtımdan kasıt ısı transfer katsayısı düşük yapı malzemesi 
kullanımıdır. Binalarda duvar malzemesi olarak büyük oranda tuğla kullanıldığı göz önüne alınırsa 
düşük ısı transfer katsayısına sahip tuğla kullanımıyla ısı kaybında önemli azalmaların ortaya çıkacağı 
aşikârdır. Düşük ısı transfer katsayısına sahip tuğla elde edebilmek için farklı yöntemler 
uygulanmaktadır. Bunlardan biri farklı tuğla malzemesi kullanmak, diğeri ise tuğla iç geometrisini 
değiştirmektir. Her iki değişim de tuğladan gerçekleşen ısı transferini önemli oranda etkilemektedir. 
Tuğla geometrisi göz önüne alındığında tuğla içindeki hava boşluklarının sayısı, en/boy oranları, 
geometrileri, dağılımları gibi birçok etken ortaya çıkmaktadır. Bu etkenlerden herhangi birinin veya 
birkaçının değişimi tuğla içindeki hava boşluklarında meydana gelecek ısı transferini de büyük oranda 
etkileyecektir. Tuğla içindeki boşluklarda hava bulunduğundan dolayı burada gerçekleşecek ısı 
transferi büyük oranda taşınımla, daha küçük oranlarda ise iletim ve ışınımla olacaktır. Genel olarak 
taşınımla ısı transferi doğal ve zorlanmış taşınım olarak ikiye ayrılır. Zorlanmış taşınım, bir fan, 
vantilatör, pompa, vb. gibi enerjiye ihtiyaç duyan dış etkiler sonucu meydana gelirken doğal taşınımda 
akışı zorlayıcı dış etkiler yoktur. Doğal taşınımla ısı transferi yoğunluk veya konsantrasyon farkından 
kaynaklanmaktadır. Yoğunluk farkından kaynaklanan doğal taşınımda, ısınan molekülün yoğunluğu 
azalacağından dolayı yer çekiminin tersi yönünde hareket eder, böylece bir kaldırma kuvveti meydana 
gelir. Genelde akışkanlar, bulundukları ortamda hem sıcak, hem de soğuk yüzeylerle temasta 
bulundukları için, sınır şartlarına bağlı olarak yer çekimi yönünde veya buna ters yönde akışkan 
hareketleri eş zamanlı olarak oluşur. Doğal taşınımla ısı transferi, boyutsuz bir parametre olan 
Rayleigh sayısına bağlı olarak, laminer ve türbülanslı doğal taşınım olarak ikiye ayrılır. Kullanılan 
akışkana ve sınır şartlarına göre laminer doğal taşınım Rayleigh sayısının 103-107 aralığındaki 
değerleri için geçerliyken, Rayleigh sayısının 109 dan büyük olması durumunda türbülanslı doğal 
taşınım geçerlidir. 
 
Doğal taşınımla ısı transferi ile ilgili sayısal çalışmalar daha çok 1980 yılı ve sonrasında, gelişen 
bilgisayarların hızına ve kapasitesine bağlı olarak artmıştır. Davis  [1], iki boyutlu geometriye sahip 
alttan ve üstten yalıtılmış, farklı sıcaklıklara sahip yan duvarlar arasındaki doğal taşınımla ısı transferi 
olayını Grashoff sayısının 103-106 aralığında değişmesi durumu için incelemiştir. Kare ve dikdörtgen 
kapalı ortamların alttan trigonometrik olarak ısıtılması, diğer yüzeylerinden ise soğutulması durumları 
için laminer doğal taşınım Dalal ve Das [2] tarafından çalışılmıştır. Ostrach [3], kapalı ortamlardaki 
doğal taşınım problemi için geniş bir literatür araştırması vermiş olup problemlerin çözümü için 
önerilerde bulunmuştur. Shi ve Khodadadi [4], kapalı kare ortamın sıcak olan sol yüzeyine yerleştirilen 
kanatçığın ısı transferi üzerine etkisini, laminer doğal taşınım için sonlu kontrol hacmi metodunu 
kullanarak sayısal olarak çözmüşlerdir. Şahin ve Arıcı [5,6,7], yaptıkları çalışmalarda kapalı ortamların 
değişik konfigürasyonları ve farklı sınır şartları için sayısal çalışmalar yapmışlardır. Bir tarafı yüksek 
sıcaklıkta, tavan kısmı düşük sıcaklıkta olan ve diğer yüzeyleri yalıtılmış iki boyutlu kapalı ortam için 
doğal taşınım problemi, akım fonksiyonu-vortisite formülasyonu kullanılarak değişik en/boy oranlarında 
ve Rayleigh sayısının 103-107 aralığında olması durumları için Aydın vd. [8] tarafından çalışılmıştır. 
Corcione [9], alttan ısıtılmış, üstten soğutulmuş, yan duvarları farklı sınır şartlarındaki iki boyutu kapalı 
ortamlarda meydana gelen doğal taşınımla ısı transferini sayısal olarak incelemiştir. Svoboda ve Kubr 
[10], farklı tiplerdeki delikli tuğlalarda düşey ve yatay yönlerdeki eşdeğer ısı iletimini incelemişlerdir. 
Farklı boşluk tiplerinde ve aralıklarında çalışmalar yapmışlardır. Alhazmy [11] tuğla içinde meydana 
gelen taşınımı azaltmak için ortam içine bölmeler eklemiştir. Isı akısında %42 ye varan azalmalar 
belirlemiştir. Li vd. [12] 240x115x90 boyutlarındaki çok boşluklu kil tuğlanın 50 farklı kombinasyonu 
için eşdeğer ısı iletimini belirlemeye yönelik sayısal çalışma yapmışlardır. Li vd. [13] 240x140x90 
boyutlarındaki delikli kil tuğlalar için sonlu kontrol hacmi yöntemiyle optimum delik ve sayısı ve 
bunların düzenlenmesini içeren bir çalışma yapmışlardır. Lacarriere vd. [14] çevre dostu binaların 
yapımında yalıtım malzemesine gerek duymayan düşey delikli tuğla geliştirmişlerdir. Sun ve Fang [15] 
enerji tasarrufu amacıyla 240x115x90 boyutlarındaki beton delikli tuğlanın 71 farklı konfigürasyonu için 
ısı transferi performansını sayısal olarak incelemişlerdir. Lorente vd. [16] pek çok küçük boşluğa sahip 
bir bina kabuğu için sıcaklık dağılımını deneysel olarak elde etmişlerdir. Zukowski ve Haese [17] içine 
perlit doldurularak yalıtım sağlanmış düşey sıralı delikli duvar elemanının ısıl özelliklerini 
incelemişlerdir. Al-Hadhrami ve Ahmad [18] Suudi Arabistan’da kullanılan dokuz çeşit kil tuğla ve iki 
çeşit beton tuğlanın ısıl performanslarını incelemişlerdir. Arendt vd. [19] delikli tuğladaki boşluk 
yoğunluğu, zaman gecikmesi, azaltma faktörü, eşdeğer ısıl yayınım ve eşdeğer ısıl iletim gibi statik ve 
dinamik ısıl parametreler üzerime etkilerini incelemişlerdir. Diaz vd. [20] duvar malzemelerinin ısı 
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iletimini etkileyen başlıca değişkenler olan düşük ağırlıktaki betondan yapılmış blokları ve farklı harç 
özelliklerini incelemişleridir. Söylemez [21] gözenekli yapı tuğlalarındaki etkin ısı iletimini sayısal ve 
deneysel olarak çalışmıştır. Al-Hazmy [22] yaygın olarak kullanılan delikli yapı tuğlasında taşınım ve 
iletimin bir arada olduğu birleşik ısı transferi modunda çalışılmıştır. Yalıtım için uygun tuğla 
konfigürasyonu belirlenmeye çalışılmıştır. Alawadhi [23] sıcak iklimlerde faz değiştiren madde (FDM) 
içeren yapı tuğlalarının ısıl analizini yapmıştır. Lorente ve Javelas [24] düşey delikli tuğlalardan 
yapılmış pişmiş toprak duvarın ısıl direncini belirlemek için farklı delik geometrilerinde ve sınır 
koşullarında çalışma yapmışlardır. Antar ve Baig [25] delikli bir bloktan olan birleşik ısı transferini 
sayısal olarak incelemişlerdir. Blok malzemesinde iletim, boşlukta ise taşınım olduğu göz önüne 
alınmıştır. Blok yüksekliği sabit tutularak boşlukların arttırılmasının ısı kaybını önemli ölçüde azalttığını 
belirlemişlerdir.  
 
Yapılan çalışmada, tuğla iç geometrisinin farklı durumları için tuğla üzerinden doğal taşınımla 
gerçekleşen ısı transferi incelenmiş olup, ısı transferinin azaltılması ve böylece enerjinin verimli 
kullanımı amaçlanmıştır. 
 
 
 
 
2. TEORİK ÇALIŞMA 
 
İncelenen problem geometrisi genel itibariyle dikdörtgen olup Şekil 1 de verilmiştir. Verilen geometri 
için kapalı ortamın sağ düşey duvarı düşük sıcaklıkta olup, sol düşey duvarı ise yüksek sıcaklıktadır. 
Kapalı ortamın yatay duvarlarının ise yalıtıldığı kabul edilmiştir. Çözüm bölgesi içerisinde duvar 
yüzeylerinde kaymama sınır koşulu geçerli olup akışkan özellikleri sabit alınmıştır. Yükseklik/uzunluk 
oranı (A) ise iki olarak alınmıştır.  

 
 

Şekil 1. İçi Boş Tuğla Geometrisi. 
 

İncelenen geometride meydana gelen doğal taşınımla ısı transferi, sıcaklık farkı sonucu oluşan 
kaldırma kuvvetlerinden kaynaklanmaktadır. İki boyutlu sürekli rejimde doğal taşınım için geçerli olan 
momentum denklemleriyle enerji denklemi kaldırma kuvvetlerini de ihtiva edecek şekilde boyutsuz 
olarak aşağıda verilmiştir: 
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Denklemlerin boyutsuzlaştırılmasında kullanılan boyutsuz büyüklüler şu şekildedir: 
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Tuğla iç geometrisinin ısı transferi üzerine etkisini incelemek amacıyla farklı konfigürasyonlar 
oluşturulmuştur. Boş dikdörtgen ortam için olan tuğla geometrisi konfigürasyon 0 (C0), yatay iç 
bölmelere sahip tuğla geometrisi konfigürasyon I (CI) olarak verilmiştir. Düşey iç bölmelere sahip tuğla 
geometrisi konfigürasyon II (CII), yatay ve düşey iç bölmelere sahip tuğla geometrisi ise konfigürasyon 
III (CIII) olarak verilmiştir. Çalışılan konfigürasyonlar Şekil 1 ve Şekil 2 de gösterilmiştir: 
 

Konfigürasyon I 
(Yatay delikli tuğla) 

Konfigürasyon II 
(Düşey delikli tuğla) 

Konfigürasyon III 
(Yatay ve düşey delikli tuğla) 

   
 

Şekil 2. Tuğla İç Geometrisi İçin Farklı Konfigürasyonlar. 
 

Taşınımla ısı transferinin göstergesi olarak kabul edilen Nusselt sayısı, ortamın sol duvarı için yerel ve 
ortalama değerleri elde edilecek şekilde aşağıdaki gibi hesaplanır:  
 

0=∂
∂

−=
X

l X
Nu θ  ∫=

1

0

dYNuNu ll
  (5) 

 
Çözüm için eliptik bir FORTRAN programı problemi çözecek şekilde geliştirilmiştir. Sayısal çalışma, iki 
boyutlu dikdörtgen ortamın 60x120 uniform ağ yapısına bölünmesiyle yapılmıştır. Problemi çözümü 
için boyutsuzlaştırılan iki momentum ve bir enerji denklemi sonlu kontrol hacmi yöntemiyle 
ayrıklaştırılarak Patankar [26] tarafından verilen SIMPLE algoritmasına göre iteratif olarak 
çözülmüştür. Çözüm, boyutsuz denklemlerle gerçekleştirildiği için sınır koşulları da boyutsuz sınır 
koşulu olarak; soğuk olan sağ duvar için 0, sıcak olan sol duvar için 1 alınmıştır. Kapalı ortamda 
bulunan akışkanın hava olduğu kabulüyle Prandtl sayısı 0.71 alınmıştır. 
 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
Belirlenen geometriler için elde edilen bulgular, Rayleigh sayısının 104-106 değerlerinde dikdörtgen 
tuğla için ortalama Nusselt sayıları, akım çizgileri ve eş sıcaklık eğrilerinin değişimleri Şekil 3-5 te 
sunulmuştur. Karşılaştırma yapmak amacıyla alt duvar sıcaklığı trigonometrik olarak değişen diğer 
duvarları düşük sıcaklıkta olan geleneksel doğal taşınım problemi için boş kare ve dikdörtgen ortamda 
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elde edilen akım çizgileri, eşsıcaklık eğrileri ve ortalama Nusselt sayıları, Dalal ve Das [2] tarafından 
yapılan çalışma ile karşılaştırılmıştır. Şekil 3 ten de görüleceği gibi elde edilen sonuçlarla literatürde 
verilen sonuçlar benzerlik göstermektedir. 
 

   
 

a) Ra=105   b) Ra=106 
 

Şekil 3. Yapılan Çalışma ile Dalal ve Das [2] Tarafından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması. 
 
Yükseklik/genişlik oranının 1 ve 2 olduğu dikdörtgen ortam için akım çizgileri ve Nusselt sayısı 
değerleri de Dalal ve Das [2] tarafından yapılan çalışma ile karşılaştırmalı olarak Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1. Yapılan Çalışma ile Dalal ve Das [2] Tarafından Elde Edilen Nuort ve Ψmax Değerleri. 
 

 A Ra Nuort A Ra Ψmax x y Sağ Alt Üst 

Dalal ve Das [2] 
1 105 

-1.051330 4.220680 -2.042751 
2 106 

51.739388 0.263030 1.442267 

Yapılan çalışma -1.054068 4.007986 -1.936512 50.312217 0.275 1.441667 

 
Kapalı ortamın sol duvarına ait ortalama Nusselt sayılarının değişimi farklı Rayleigh sayıları için Şekil 
4 te verilmiştir. Şekil 4 ten görüldüğü gibi içi boş dikdörtgen geometriye sahip tuğla için taşınımla 
gerçekleşen ısı transferi oldukça fazladır. İç bölme eklendiğinde ise ısı transferinde önemli düşüşler 
gözlenmektedir. İç bölme sayısı arttıkça (CIII) gerçekleşen ısı transferi en düşük değerini almaktadır. 
Isı transferindeki düşüş sırasıyla CI, CII ve CIII konfigürasyonlarında olmaktadır. Şekil 4 te görüldüğü 
gibi artan Rayleigh sayısıyla birlikte doğal taşınımla ısı transferi de artmaktadır.  
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Ra

104 105 106

   
  

N
u l

2

4

6

8
C0 
C1
C2 
C3

 
 

Şekil 4. Farklı Konfigürasyonlarda Ra=104 –106 İçin Ortalama Nusselt Sayıları. 
 

Şekil 5 ten görüldüğü gibi yatay bölmelerin yerleştirildiği konfigürasyon I de (CI) yer yer iki akım 
hücresi oluşmakta, Rayleigh sayısının artmasıyla akım fonksiyonlarında artışlar görülmektedir. Düşey 
bölmelerin yerleştirildiği konfigürasyon II de (CII) her bir bölmede belirli bir merkez etrafında tek akım 
hücresi meydana gelmektedir. Bölme sayısı artıkça (CIII) her bir hücrede farklı akım hızları meydana 
gelmekte ve sağ üst köşeye yaklaştıkça akım hızları artmaktadır. Eş sıcaklık eğrilerinde ise düşük 
Rayleigh sayılarında iletimle ısı transferine benzer sıcaklık dağılımları görülmekte, artan Rayleigh 
sayısına bağlı olarak kaldırma kuvvetlerinde meydana gelen artışla birlikte eş sıcaklık eğrilerinde 
önemli değişimler görülmektedir.  
 

Ra 

Konfigürasyonlar 

CI CII CIII 

ψ θ ψ θ ψ θ 

104 
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105 

      

106 

      
 
Şekil 5. Farklı Konfigürasyonlarda Ra=104 –106 İçin Elde Edilen Akım Çizgileri ve Eş Sıcaklık Eğrileri. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Elde edilen bulgular ışığında tuğla iç geometrisinin, gerçekleşen ısı transferini önemli ölçüde etkilediği 
görülmüştür. İçi boş tuğlaya göre kapalı ortama yerleştirilen iç bölmeler ısı transferini önemli ölçüde 
azaltmaktadır. İç bölme sayısı arttıkça bu durum daha belirgin bir şekilde görülmektedir. İç bölme 
sayısı arttıkça bölme içerisindeki akışkanın hareketi de sınırlandığından dolayı iletimle ısı transferine 
yakın sonuçlar elde edilmiştir. İç bölmelerde akışkan olarak kullanılan havanın ısı iletim katsayı düşük 
olduğundan gerçekleşecek ısı transferi de düşük olacaktır. Böylece yalıtım malzemesi kullanılmadan 
direkt olarak tuğla iç geometrisinin değiştirilmesiyle ısı transferinde önemli kazançlar sağlanabilir.   
Her iki ısıtma yöntemi için artan sıcaklık farkına bağlı olarak ısı transferinin de arttığı görülmüştür.  
 
 
Semboller 
 
A Yükseklik/uzunluk oranı 
H kapalı ortamın düşey kenar yüksekliği,  
L kapalı ortamın uzunluğu 
Nul   yerel Nusselt sayısı 
Nu  ortalama Nusselt sayısı 
P boyutsuz basınç 
Pr Prandtl sayısı, αν /  
Ra Rayleigh sayısı, ( ) ( )µαβρ /3LTTg ch −  
ψ Akım fonksiyonu 
T, θ sıcaklık, boyutsuz sıcaklık 
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u, U yatay hız bileşeni, boyutsuz yatay hız bileşeni 
v, V düşey hız bileşeni, boyutsuz düşey hız bileşeni 
x, X yatay koordinat, boyutsuz yatay koordinat 
y, Y düşey koordinat, boyutsuz düşey koordinat 
 
 
Alt indisler 
 
l Sol yüzey 
r Sağ yüzey 
C0 0 nolu konfigürasyon 
CI 1 nolu konfigürasyon 
CII 2 nolu konfigürasyon 
CIII 3 nolu konfigürasyon 
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EMNİYET VENTİLİ BOYUTLANDIRILMASI 
 
 

Şükrü AYDEMİR 
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU 

 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Sanayinin geniş bir alanında kullanılan emniyet ventilleri çok hassas cihazlar olup, tasarımı, 
testi, seçimi, kontrolü ve montajı çok önemlidir. Emniyet ventili boyutlandırılması, geri 
basıncın kritik basıncın altında veya eşit olması (kritik akış), kritik basıncın üstünde olması 
(alt kritik akış), viskoz akış, iki fazlı akış gibi akış rejimlerine bağlıdır. Bu çalışmada, emniyet 
ventili seçimi, kontrolü ve montajı için kısa bilgi verilmiş ve  ventil boyutlandırılması sayısal 
örnek verilerek açıklanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Emniyet ventilleri, emniyet ventili boyutlandırılması, akış rejimleri 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 
Safety valves which are widely used in industry, are very sensitive equipments and its sizing, 
selecting, installing and controlling are very important. Sizing of safety valves dependents on 
the flow regime as critical flow, subcritical flow, viscous flow, two phase flow. In this work its 
selection, installation, control and sizing are briefly summarized and its sizing explained by a 
numeric example. 
 
Key Words: Safety valves, sizing of safety valves, flow regime 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Basınçlı kaplar (Buhar kızgın su kazanları,basınçlı hava depoları, hidroforlar, doğal ve sıvı gaz 
depoları,..vb) ve bunlarla ilgili tesisatların zarar görmemesi için aşırı basınca karşı korunması gerekir. 
Bu basınçlı kaplar ve ilgili tesisatların dayanabileceği maksimum basınçlar önceden hesaplanmış ve 
cihazların etiketlerinde belirtilmiştir.  

 
Emniyet ventili; Koruyacağı cihazdaki akışkanın dışında hiçbir enerjiye ihtiyaç duymadan, otomatik 
olarak önceden tespit edilmiş basınç değerinin aşılması halinde basıncı tespit edilmiş değerin altına 
düşürecek miktarda akışkanı dışarı atan ve ventili tekrar kapatarak sistemi eski haline getiren 
cihazlardır.  

 
Emniyet ventili genelde piyasada ф 6 mm ve  üzeri akış çaplarında ve 0,1 bar ve üzeri basınçlarda 
kullanılmak üzere bulunmaktadır. Sıcaklık değerlerinde herhangi bir sınır yoktur. 

 
 



    _______________________  440 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 

 

1.1. Emniyet Cihazları 
 

Emniyet Ventilleri 
a. Patlayan emniyet Diskleri 
b. Emniyet Ventili ve Patlama disklerinin Birleşik Düzenlemeleri 
c. Pilot Emniyet Ventili 
d. Kontrol Edilen Emniyet Basıncını Boşaltma Sistemleri 

 
 
1.2. Emniyet Ventili Çeşitleri 
 
Kendinden Tahrikli Emniyet Ventili  
 
Emniyet Ventilinin koruması altındaki cihazın içindeki akışkanın yarattığı ve ventil diskine alttan 
etkiyen basıncı karşılamak için doğrudan doğruya bir mekanizma kullanılan ventiller bu çeşide girer. 
Bu mekanizmalar, ağırlıklı, bir kol + ağırlık veya yaylı olabilir. 
 
Yardım Alan Emniyet Ventilleri 
 
Emniyet Ventilleri güç tahrikli mekanizmalarla birlikte kullanılabilirler. 
 
Yardımcı Mekanizmalı Emniyet Ventilleri 
 
Yardımcı mekanizma gücünü ekstra bir enerjiden alabilir. 
 
Pilot Güdümlü Emniyet Ventilleri 
 
Dışarı atılması gereken akışkanın bir pilot vana tarafından kontrol edilen, kendinden tahrikli bir 
emniyet ventiliidir. 
 
 
1.3. Tanımlar 
 
Basınç 
 
Basınç birimi bare veya bara (1 bar = 10

5
 Pa) 

 
Ayar Basıncı (Set Presure) 
 
Önceden saptanmış basınç görevi, iç basıncım bu basınca yaklaşması halinde Emniyet Ventiline 
açma kumandasını vermektir, [1] Şekil1. Emniyet Ventili imalatçıları tarafından korunacak basınçlı 
kabın mukavemet sınırına yakın bir değer seçilir ve belirlenir. 
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Şekil 1. Emniyet Ventili Çalışma Çevrimi ve Basınç Tanımları 

 
Aşırı Basınç (Overpressıre) 
 
Emniyet Ventili imalatçıları bu basıncı ayar basıncının yüzdesi olarak verirler. 
 
İç Basınç ( Relieving Pressure) 
 
Emniyet Ventili için önemli bir basınçtır. Ayar basıncı ile aşırı basıncın toplamına eşit veya daha 
büyüktür. 
 
Geri Basınç (Back Pressure) 
 
Emniyet ventilinin akışkanı dışarı atarken Emniyet Ventili ve dışarı atma donanımında oluşan 
basınçtır. 
 
Tekrar Oturma Basıncı (Reseating Pressure) 
 
Aşırı basıncı düşürmek için akışkanın bir kısmını dışarı atmış olan Emniyet Ventilinin tekrar yerine 
oturması için oluşmuş olan Emniyet Ventili kalkışının sıfır olduğu basınçtır 
 
Patlama Basıncı (Blowdown) 
 
Ayar basıncı ile tekrar oturma basıncı arasındaki basınç, ayar basıncının yüzdesi olarak verilir, bara 
olarak ifade edilmişse, bu basıç 3 bara dan küçük olur. 
 
Kalkış (Lift) 
 
Ventil diskinin kapalı durumdan yükseliş uzaklığıdır. 
 
Akış Kesiti  
 

Kalkma % 

ÇalışmaBasıncı 

Tekrar Oturma Basıncı 
Ayar 
basıncı 

Patlama 
basıncı 
(pooping 
pressure) 

Mak. Oransal 
kalkma aralığı  

Tank  
basıncı % 

Mak. Aşırı basınç 

İç basınç 

Mak. İzin 
verilebilir çalışma 

basıncı 

Mak. İzin 
verilebilir 

Basınç  
Tek vana 

Mak. İzin 
verilebilir  
Basınç  
Yangın 

 

Mak. Patlama  
basıncı(blowdown) 
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Giriş ve tekrar oturma arasında daha önce hesaplanmış olan gerekli akış miktarını gerçekleştirecek 
minimum akış kesit alanıdır. 
 
Akış Katsayısı 
 

k = Deneylerden elde edilen akış miktarı / Hesaplanmış teorik akış mikrarı  
 

Tescil Edilmiş Akış Katsayısı 
 
Bir emniyet ventili kullanılmak üzere temel olarak alınmasına izin verilmiş akış miktarının, hesaplanmış 
teorik miktara oranı 
 
 
1.4. Bağlantılar 
 
Emniyet Ventilinin dış bağlantıları için  
 

 Kaynak ile bağlantı EN 12627 

 Socet kaynağı ile  EN 12760 

 Flanşlı bağlantı   EN 1092-1,  EN 1092-2, EN 1092-3, prEN 1759-1 

 Dişli bağlantı   ISO 7-1 veya ANSI B1-20.1 

 Emniyet Ventillerinin Bağlantı Uçlarının Tasarımı EN ISO-4126-1:2004 Şekil 1a,1b,1c 

 
 
 
 
2. BOYUTLANDIRMA 
 
Günümüzde emniyet ventili firmalarının geliştirmiş olduğu emniyet ventili boyutlandırması ve seçimi 
programları bulunmaktadır, bunlar boyutlandırma ve seçim işini çok kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada 
programları bir tarafa bırakarak, bu sürecin ana hedefleri, ilgili standartları, yapılacak hesaplar ve 
bunlar için gerekecek veri tabanının hazırlanması ile ilgili bilgiler verilecektir. Aşağıda çalışmada geçen 
sembol ve indisler verilmiştir. 

 
Sembol Açıklama Birim 

Alüle Lülenin akış kesit alanı mm
2
 

cp Sabit basımçta özgül ısı J/kgK 

cv Sabit hacimde özgül ısı J/kgK 

G Özgül yoğunluk  (ρG/ρhava) - 

h Özgül antalpi J/kg 

k Özgül ısıların oranı(izentropik üs) - 

M Mol kütle kg/kmol 

mix İki fazlı karışım  

P Basınç bar 

Pb Geri basınç (back pressure) bar 

Pc Kritik basınç (critical pressure) bar 

Po İç basınç (relieving pressure) bar 

Pr İndirgenmiş basınç (reducted pressure) - 

Qm Atılan kütlesel debi kg/h 

R  Gaz sabiti R = R (Evrensel gaz sabiti 8314 J/kmol K)/M(kg/kmol) J/kgK 

T Sıcaklık K 

Tc Kritik sıcaklık K 

Tr İndirgenmiş sıcaklık K 

v Özgül hacim m
3
/kg 

x Kuruluk derecesi (İkifazlı akışta gaz kütle oranı , quality) - 

Z Sıkıştırılabilme çarpanı - 
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ΔhGL Buharlaşma gizli ısısı J/kg 

μ Dinamik viskozite Pa·s 

μ Dinamik viskozite Pa·s 

ρ Yoğunluk kg/m
3
 

İndis   

G Gaz  

L Sıvı  

 
Gazlarla ilgili veriler 
 
Gazlar ve buharlar gaz ortamı olarak isimlendirilirler. Buhar fazı sıvı fazı ile bir denge halindedir. Bir 
sıvı fazı olan suyun, gaz fazı su buharı ile olan ilişkisinde görüldüğü gibi, sonuç bir sıvı içinde 
bulunduğu basınca bağlı olarak buhar(gaz), sıvı veya katı olarak bulunabilir. Gazlar için aynı şeyi 
söyleyemeyiz. Gazlar için 

 

TRZvP   (1) 
 

eşitliğini yazabiliriz. Eğer gaz saf bir gaz, tek çeşit bir gaz, gaz karışımı değil ise ideal bir gaz olarak 
kabul edilir. Herhangi bir maddenin 1 mol’ü 6,022214∙10

23
 (Avagadro sayısı) atom veya molekül içerir. 

G=MG/Mhava , (TG =Thava, PG=Phava , ZG=Zhava=1) .Diğer gazların sıkıştırılabilme çarpanı aşağıdaki Şekil 
2’den bulunabilir. 

 
 

Şekil 2. Sıkıştırılabilme çarpanı Z , DIN EN ISO 4126-7,sayfa 26. 
Gaz akışı: 
Gaz akışı kritik ve kritik altı akış şeklindedir. Akışların kritik olsun, kritik altı olsun emniyet ventilinde 
akışın ideal bir lülede oluştuğu ve adyabatik olduğu kabul edilir ve enerji kaybı genellikle ihmal edilir. 
Bu şartlar altında özgül hacimle basınç arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. 
 

sabitvP k     (2) 

 
Eğer geri basınç,Pb kritik basınc Pc ‘nın  
altında Pb ≤ Pc ise lüle içindeki akış Kritik Akış (critical flow) 
değilse Pb > Pc Kirik Altı Akış) denir. (subcritical gas flow ),  (3) 
 
Lüle içindeki kritik akış oranı sadece k’ya bağlıdır. Eşitliklerdeki Pb geri basınç ve Po iç basınç mutlak 
basınçtır.  

S
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 lüledeki akış kritik, 

)1k(

k

o

b

1k

2

P
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 lüledeki akış kritik altıdır.   (5) 

 
Aşağıdaki cetvelde 20°C ve atmosferik basınçta bazı gazların kritik basınçları, izentropik üstel 
katsayıları ve Pc/Po oranları görülmektedir. 

 
Cetvel 1. Çeşitli Gazların k katsayıları ve Pc/Po oranları 
 

Gaz   k  Pc/Po 
Hava  1,40  0,528 
Etilen  1,25  0,555 
Metan  1,31  0,544 
Azot  1,40  0,528 
Amonyak 1,31  0,544 
Su buharı 1,3  0,546 

 
Sıvılar-Viskoz sıvılar ve Viskoz akışlar 
 
Sıvıların yoğunlukları sıcaklıkla değişmesine ragmen basınçla belli bir sınıra kadar hemen hemen 
sabit kalır. Bu sınır yüzlerce bara mertebesindedir. 
 
Özgül yoğunluk herhangi bir sıvının yoğunluğunun aynı sıcaklıktaki suyun yoğunluğuna bölümüdür ve 
birimsizdir. Özgül yoğunluğu ρ>1 olan sıvılar sudan ağır , ρ<1 olan sıvılar sudan hafif sıvılardır.  
 
Viskoz sıvılar: Normal (viskoz olmayan) sıvılardan farkı akış sırasında normal sıvılardan daha fazla 
direnç göstermesi, dolayısıyla aynı miktarda viskoz sıvıyı borular içinde hareket ettirmek için normal 
sıvılara göre daha fazla enerji kullanmak gerektiğidir. Viskoz sıvılarla Emniyet Ventili hesabı 
yapabilmek için bir düzeltme çarpanı kullanılır. Bu çarpan aşağıda verilen Şekil 3’ten Reynolds 
sayısına bağlı olarak verilmiştir, [2],  
 
Reynols sayısı viskoz sıvılar için aşağıdaki eşitlikten hesaplanır. 
 

lüle

m

A

4Q
Re





 (6) 

 
a- 34≤Re≤200 ise Kv= 0,6413+0,7669ln(Re) 
b- 200≤Re≤60000 ise Kv = -0,5735+0,4343ln(Re)-0,04093ln

2
(Re)+0,001308ln

3
(Re) 

c- Re>60000 ise Kv=1 dir veya abaklardan yararlanılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Viskozite Düzeltme Katsayısı DIN EN ISO 4126-7 Sayfa 29 

Reynolds sayısı 
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Emniyet ventilinin boşaltma kapasitesi: 
 
A. Gazlar  
 
A1. Kritik akışlarda 

v

P
C2883,0

TZ

M
CPq o

o
om 


  (7) 

 
C: Boşalma (Relieving) durumundaki izontropik üstün bir fonksiyonudur. 
 

)1k(

)1k(

1k

2
k948,3C















   (8) 

 

















948,3

R10

3600

5
 , C’yi hesaplamak için yukarıdaki cetvelden gazın cinsine karşı gelen (k) alınır.  

 
R = 8,314 kJ/kmol K 
 
A2: Kuru Doymuş Buhar: 
 
Kuru doymuş buhar ( kuruluk oranı min % 98) için de yukarıdaki eşitlik kullanılır. 
 
A3: Kritik altı akışlarda: 
 

v

P
KC2883,0

TZ

M
KCPq o

b
o

bom 


  (9) 
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 (10) 

 
A4: Buharlaşmayan sıvılar(non-flashing liquid) Türbülanslı ortamda Re ≥ 80000: 








 


v

PP
61,1q bo

m  


















61,1

1010

23600

5
 (11) 

 
B. Emniyet Ventillerinin Boyutlandırılması 
 
B1. Genel 
 
B1.1. Doymuş (Saturated ) veya kızgın buharın kritik akışında kapasite 
 

x

v

P
KAC2883,0

Q

o
dr

m



    (12) 

 
B1.2. Islak Buhar kapasite hesabı  
Kuruluk oranı % 90 ve üzeri olan ıslak buharlarda kapasite, 
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x

v

P
KAC2883,0

Q

o
dr

m



  (13) 

B1.3- Gazlar için kapasite hesabı: 
B1.3.1 Kritik akışlar için 
 

v

P
KAC2883,0

TZ

M
KACPQ o

dr
o

drom 


  (14) 
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P
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Q
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  (15) 

 
B1.3.2 Kritik altı akışlar için 
 

v

P
KKAC2883,0

TZ

M
KKACPQ o

bdr
o

bdrom 


  (16) 

 
B1.4 Sıvılar için kapasite hesabı: 
 

v

PP
AKK61,1Q bo

vdrm


  (17) 

 
Testler 
 
T≥100ºC sıvılar için imal edilmiş Emniyet Ventilleri su buharı, hava veya özellikleri bilinen bir gazla test 
edilir. 
 
T≥100ºC doymuş su veya kızgın su için imal edilmiş Emniyet Ventillerinin sertifikalı kapasitesinin 
hesaplanması aşağıdaki eşitlikle yapılır. 

 

drokw KAP329,0R   (18) 

 
RkW Emniyet Ventilinin kapasitesi      (kW) 
Po İç basınç (The relieving pressure) = Ayar basıncı + Aşırı basınç  (bara) 
A Emniyet ventilinin akış alanı       (mm

2
) 

Kdr Sertifikalanmış ve sertifikalanacak Emniyet Ventilinin hesaplanmış kapasite çapanı 
 

çarpanıkapasiteventilininEmniyet
kapasiteşhesaplanmıolarakTeorik

kapasitegerçekedileneldeDeneyerek
Kd 




  (19) 

ddr K9,0K   

 
Örnek 1- Sıkıştırılabilme faktörü Etilenin (C2H4) boşaltma ( relieving condition) şartlarındaki (55ºC ve 
62 bara) sıkıştırılabilme faktörü ? Tc = 282,85 K    Pc = 51,57 bara 
 

16,1
85,282

15,27355

T

T
T

c
r 


   20,1

57,51

62

P

P
P

c
r   

 
Şekil 2’den Z=0,712 bulunur.  

 
 



    _______________________  447 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 

 

Örnek 2. Bir buffer deposunda, 6 bar’daki hava (k=1,4) çevreye bırakılıyor. Akış kritik mi, kritik altı 
mıdır?  

528,0
)14,1(

2

1k

2

P

P 14,1

4,1

)1k(

k

o

c 























      

169,0
bar6

0325,1

P

P

ao

b      0,169 < 0,528 Kritik Akış 

 

Örnek 3. 100ºC ta veya üzerinde olan kızgın su için bir Emniyet Ventili tasarlanacak ve Emniyet Ventili 
sertifikalı olarak % 10 aşırı basınca göre hesaplanacaktır, Kdr =0,8. 
 
Kazan karşı basıncı  =11,2 bare 
Ayar basıncı   =11,2 bare 
Su sıcaklığı   = 160 ºC 
Kazan kapasitesi  = 3300 kW 
Po= 11,2·1,1+1=13,32 bara 

drokw KAP329,0R  eşitliğinden 

 

29,941
8,032,13329,0

kW3300

KP329,0

R
A

dro

kw 





 mm
2
 

 
Örnek 4- Emniyet Ventili %10 aşırı basınçta Kdr= 0,5 olarak sertifikalandırılacaktır. 
 
Kazan karşı basıncı  =11,2 bare 
Ayar basıncı   =11,2 bare 

Geri basınç    = Atmosferik 
Yoğunluk   = 925 kg/m

3
 

İstenen kapasite  = 5000 kg/h 
Su sıcaklığı   = 50 ºC 
Kazan kapasitesi  = 3300 kW 
Po= 11,2·1,1+1=13,32 bara 

Gerekli akış alanı 
 

   
2

bodr

m mm18,58
132,139255,061,1

5000

PPK61,1

Q
A 








 

 
İki Fazlı Akışlar  
 
Çok bileşenli karışımlar için ortalama veriler alınır. Akış, düzgün kabul edilir. Uygulamadaki sınırlar 
içinde kalınması önerilir. 
 
Buharlaşma (Flashing) Akış: 
Metot aşağıdaki a ve b şartlarından biri veya her ikisi de gerçekleşirse doğru sonuç verir. 
 

a- Akışkanın aşırı sıcaklığı, sıvının termodinamik kritik sıcaklığından % 90 düşükse, 
 
Tr< Taşırı /Tc < 0,5 
 

b- Akışkanın aşırı basıncı, sıvının termodinamik kritik basıncından % 90 düşükse, 
 
Pr< Paşırı /Pc < 0,5 
 
Taşırı Boşaltma sırasındaki maksimum sıcaklık (K) 
Paşırı Boşaltma sırasındaki maksimum birikmiş basınç veya biraz düşüğü (Pa) 
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Eğer Tr  ve Pr yukarıdaki a ve b sınırlarından büyükse veriler hızla değişir ve kabul edilemez yanlışlara 
neden olurlar. Bu durumda Tr  ve Pr yerine Tc  ve Pc alınır. 
 
Karışımlar için Flashing akışlar 
 
Bu metot çok bileşenli flashing için kullanılır. Kimyasal olarak benzer olan bu bileşenlerin doyma 
sıcaklıkları, i ve j bileşenler olmak üzere Ti,buharlaşma – Tj,buharlaşma < 100˚C için geçerlidir.  
(Ti,buharlaşma > Tj,buharlaşma kabul.) 
 
Erimiş gazlar 
Önemli miktarda gaz azot ve hidrojen gibi yüksek basınçlı gazlar, sıvı içinde erimiş ise,  metot 
boşaltma sırasında doğrudan doğruya uygulanamaz. Bu karışımlarda değerler değişir. Örneğin 
karışımların termodinamik kritik değerleri, bileşenlerin değerlerinden çok farklıdır. Bu doyma eğrisinde 
değişikliğe neden olur. Diğer değerler de karışımın yoğunluğu, viskozitesi, buharlaşma antalpisi v.b. 
etkilenir ve değişirler. Hatta az miktardaki erimiş gazlar, karışımın basınç düşümüne neden olur. Bu 
durumda bu gazlar serbest hale geçerler. Sonuçta kütlesel debide sıvı akışına göre bir düşme olur. 
 
Gazların ortaya çıkışı göz önüne alınmak istenirse gaz eşitlikleri kullanmak mümkündür veya gaz 
çıkışı ihmal edilebilir. 
 
 
 
 
SONUÇ  
 
Sanayinin geniş bir alanında kullanılan bu ventiller, çok hassas cihazlar olup, tasarımı, testi, seçimi, 
kontrolü ve montajı emniyetli çalışma için çok önemlidir. 
 
Emniyet ventili boyutlandırılması, geri basıncın kritik basıncın altında veya eşit olması (kritik akış), 
kritik basıncın üstünde olması (alt kritik akış), viskoz akış, iki fazlı akış gibi akış rejimlerine bağlıdır. 
 
Emniyet Ventilleri, tasarımı ve testleri uygulamalı termodinamik kapmasamında  elle alınması gereken 
cihazlardır.  
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HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ 
TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN 

YAPILMASI  
 
 

Orcan KAYA 
Serhan KÜÇÜKA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım cihazlarının ısıl verimleri belirlemek üzere 
TS EN 308 standardına göre sıcaklık oran testlerinin yapılabileceği bir test düzeneği tasarlanmış ve 
üretilmiştir. Üretilen test düzeneği kullanılarak bir ısı geri kazanım cihazı üzerinde sıcaklık oran testleri 
yapılmıştır. Testler sonunda kurulan düzenekten elde edilen verilerin TS EN 308 standardı için gerekli 
asgari ölçüm şartlarını sağladığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Isı geri kazanım cihazı, bina havalandırmasında ısı geri kazanımı, hava debisi 
ölçümü, TS EN 308 standardı, sıcaklık oran testi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, according to TS EN 308 a test unit designed and manufactured to determine temperature 
ratio for heat recovery units. The temperature ratio tests were made for a heat recovery device on this 
test unit.  The data obtained from the test unit provided minimum requirements of TS EN 308 
standard. 
 
Key Words: Heat recovery devices, heat recovery on building ventilation, measurement of air flow 
rate, TS EN 308 standard, temperature ratio tests. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İklimlendirme sektörü Türk Makina İmalat Sanayii içinde güçlü ve ağırlığı artan bir sektör olup, Türkiye 
İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu 2011’e göre 2011 yılı ihracat tutarı 4.7 Milyar $ ‘a ulaşmıştır[1].  
Buna karşın, bu konudaki standartlar genelde Avrupa merkezli olarak geliştirilmekte ve üretilen 
cihazların standartlara uygunluğunun gösterilmesi bir yandan kaliteyi geliştirici bir katkı yaparken, 
diğer yandan yerli firmalar için bürokratik ve teknik engellerle dolu bir süreç haline dönebilmektedir.  
Bu kapsamda, sektörde yaygın bir üretimi ve kullanımı olan ancak sertifikasyon testleri ülkemizde 
yapılmayan havadan havaya ısı geri kazanım cihazlarının verim testlerinin Dokuz Eylül Üniversitesi 
bünyesinde yapılması hedeflenmiş ve TS EN 308 standardının [2] gereksinimlerini karşılayacak test 
düzeneğinin tasarımı yapılarak ön testler gerçekleştirilmiştir.  
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2. TS EN 308 STANDARDI TEST ESASLARI 
 
TS EN 308 standardına göre havalandırmada kullanılan ısı geri kazanım cihazları (IGK) 3 ayrı 
kategoride sınıflandırılmaktadır. Buna göre; 
 
Kategori I: Reküperatörler (Havadan havaya ısı transferinin bir ısı değiştirici üzerinden gerçekleştiği 
cihazlar).   
Kategori II: Yardımcı bir ısı transfer akışkanı kullanılan cihazlar (Isı borulu ve su dolaşım serpantinli 
cihazlar). 
Kategori III: Regeneratörler (Isının bir kütle üzerinde depolanıp daha sonra soğuk akışkana aktarıldığı 
cihazlar).  
 
Standart, genel olarak bu cihazlardaki  
 

• Dış hava kaçağını (cihazdan çevreye olan sızıntı),  
• İç kaçağı (cihaz içinde egzoz havası tarafından taze hava tarafına doğru olan hava kaçağını), 
• Taze hava tarafı sıcaklık ve nemlerinin oransal değişimini, 
• Egzoz ve taze hava taraflarındaki basınç düşümlerini 

 
belirlemeye yöneliktir. İlk iki maddede belirtilen kaçak testleri için cihaz basınçlandırılıp, basınç altında 
cihazdan çevreye ve egzoz havası tarafından taze hava tarafına doğru olan hava kaçakları ölçülür. 
Oran testleri, hava ısı geri kazanım cihazından geçerken sıcaklık değişim oranına bağlı olarak ısıl 
verimin hesaplanmasına yönelik testlerdir. Bu çalışmada, Kategori I cihazları için oran testleri ile ilgili 
test düzeneğinin tasarım ve ölçüm çalışmaları yapılmıştır.   
 
Oran Testlerinin Yapılması: Testler, standartta tanımlanan egzoz ve taze hava debilerinde yapılır. 
Ölçüm için istenen egzoz havası giriş sıcaklığı 25±0.5°C, taze hava giriş sıcaklığı ise 5±0.5°C olarak 
belirlenmiştir. Yoğuşma olmaması için egzoz havası yaş termometre sıcaklığının 14°C’ın üzerinde 
olması istenir. Soğuk iklimler için; yoğunlaşma göz önüne alınarak ilave deneyler yapılması istenmekte 
ise de, bu çalışmada ilave durum göz önüne alınmamıştır.  
 
Standartta tanımlı test düzeneğinin şematik durumu ve ölçüm noktaları Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 1. Sıcaklık Oran Testleri Ölçüm Düzeneği 

 
Şekilde, 
 
t:  sıcaklık ölçüm noktalarını, 
p:  statik basınç ölçme noktalarını, 
q:  hava debisi ölçüm noktalarını, 
     :  damperleri, 
 
        :  yardımcı fanları,  
 
21:  taze hava giriş bölgesini 
22: taze hava çıkış bölgesini 
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11:  egzoz havası giriş bölgesini 
12: egzoz havası çıkış bölgesini  
 
temsil etmektedir. 
 
Isı geri kazanım cihazının verimi, geri kazanılan ısının kazanılabilecek en çok ısıya oranıdır. Cihazın 
sıcaklık oranı (verimi) taze hava tarafı esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:  
 
 
 
 
 
Burada 
 
Tth,ç  (°C):  Taze hava çıkış sıcaklığını 
Tth,g (°C): Taze hava giriş sıcaklığını 
Tek,g (°C): Egzoz havası giriş sıcaklığını 
 
göstermektedir. 
 
Deney sırasında basınç, sıcaklık ve debiler için sağlanması gereken koşullar, ölçüm yöntemleri ve 
ölçüm hassasiyetleri standartta ayrıntılı olarak verilmiştir. 
  
 
 
 
3. KAÇAK TESTLERİ 
 
TS EN 308 standardına göre cihazların oran testine alınmadan önce kaçak testi ile sızdırmazlık 
durumlarının belirlenmesi istenmektedir.  Kaçak testlerinin yapılması bu bölümde açıklanmıştır.  
 
 
3.1. İç Kaçak Deneyi 
 
Cihazın diğer kısımları kapatılarak, taze hava ve egzoz havası kısımlarına ayrı fan bağlanarak deney 
yapılır. Egzoz havası tarafı 250 Pa basınçta iken taze hava tarafı 0 Pa basınçta tutulur (Şekil-2). 
Egzoz havası tarafında yüksek basınç oluşturmada amaç, olası taze hava tarafına kaçağı daha kolay 
tespit etmektir. Yapılan test çalışmasında 250 Pa basınç farkı için hava debisi (kaçağı) 5,3 m3/saat 
ölçülmüştür. 

 
 

Şekil 2. TS EN 308’e Göre İç Kaçak Belirleme Şeması 
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3.2. Dış Kaçak Deneyi 
 
Taze hava ve egzoz havası tarafları birleştirilerek ucuna tek fan bağlanır. Diğer çıkışlar tıkanır. ± 400 
Pa‘lık basınçlar için kaçak testi yapılır. Amaç cihaz dışına sızıntı olup olmadığını belirlemektir. Yapılan  
çalışmada dış kaçak miktarı 250 Pa basınç için 4,5 m3/saat, 400 Pa basınç için 7,3 m3/saat 
ölçülmüştür. En yüksek kaçak miktarı, cihazın nominal hava debisi 350 m3/saat değerinin %2’si 
mertebesindedir. 
 

 
 

Şekil 3. TS EN 308’e Göre Dış Kaçak Belirleme Şeması 
 
 
 
 
4. ORAN TESTLERİ İÇİN TEST DÜZENEĞİ  
 
Standartta verilen oran testlerinin yapılabilmesi için özellikleri verilen test düzeneği tasarlanmış ve imal 
edilmiştir (Şekil 4 ve Şekil 5). 
 

 
 

Şekil 4. Oran Testleri İçin Test Düzeneği Şeması 
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Şekil 5. Test Düzeneği 

 
İmal ettirilen test düzeneği 3 ana üniteden oluşmaktadır. 
 
 
4.1. “1” Numaralı Test Ünitesi 
 
Egzoz havasını (iç ortam havası) temsil etmek üzere istenilen sıcaklık ve debide hava akışını 
sağlayabilmek için tasarlanmıştır. 
 
“1” numaralı test ünitesi; 
 

• Isıtıcı rezistans  
• Soğutucu batarya  
• Fan 
• Difüzör  
• Debi ölçüm plakası 

 
elemanlarını içerir (Şekil 6).  
 

TS EN 308 standardına göre egzoz havası girişinde hava sıcaklığının 25°C olması gerekmektedir. Bu 
sıcaklığın sağlanabilmesi için ısıtıcı rezistans ve soğutucu batarya üniteye yerleştirilmiştir. Soğutucu 
batarya aynı zamanda egzoz havasının önce soğutulup sonra ısıtılarak neminin alınması işlemi için de 
kullanılabilir. 

 
Şekil 6. “1” Numaralı Test Ünitesi 
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4.2. “2” Numaralı Test Ünitesi 
 
Taze hava tarafının (dış ortam havası) debisini ölçmek için ısı geri kazanım cihazının taze hava çıkış 
kısmına konumlandırılmıştır.  
 
“2” numaralı test ünitesi; 
 

• Fan 
• Difüzör  
• Debi ölçüm plakası 

 
elemanlarını içerir (Şekil 7).  
 
Taze hava çıkışı, iç ortama yapılan üfleme bölümünü temsil etmektedir.  Bu bölümde havaya ısıtma 
veya soğutma yapılmamakta, sadece emiş ve debi ölçüm işlemleri yapılmaktadır. . 

 
Şekil 7. “2” Numaralı test ünitesi 

 
 
4.3. “3” Numaralı Test Ünitesi 
 
Isı geri kazanım cihazına gönderilen taze havanın istenilen sıcaklığa getirilmesi için tasarlanmıştır. 
“3” numaralı test ünitesi; 
 

• Isıtıcı rezistans  
• Soğutucu batarya 

 
elemanlarını içerir (Şekil 8).  
 
TS EN 308 standardına göre taze hava girişinde hava sıcaklığının 5°C olması istenmektedir. Test için 
gereken taze hava giriş sıcaklığını 5°C’ ye şartlandırabilmek için ısıtıcı rezistans ve soğutucu batarya 
test ünitesinde kullanılmıştır. 
 

“2” ve “3” numaralı deney düzenekleri aynı hat (taze hava hattı) üzerinde bulunmasına rağmen tek bir 
düzenek olarak üretilmemesinin nedeni, TS EN 308 standardına göre debi ölçümünün taze hava 
çıkışında yapılması gerektiğindendir. 

 
Şekil 8. “3” Numaralı test ünitesi  
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4.4. Test Düzeneği Elemanları ve Debi Ölçümünün Yapılması 
 
Test ünitelerini oluşturan elemanlar ve test düzeneğinin diğer ekipmanları aşağıda listelenmiştir. 
 

• Isıtıcı rezistanslar 
• Soğutucu bataryalar 
• Hava Debi ölçüm plakaları 
• Difüzörler 
• Fanlar 
• Damperler 
• Basınç ve sıcaklık ölçerler 
• Soğuk Su Deposu 
• Veri kaydedici ve bilgisayar 

 
“1”, “2” ve “3” numaralı üniteler içinde ısıtıcı ve soğutucular, fanlar ve ölçüm plakaları uygun şekilde 
yerleştirilmişlerdir. Hava debisi,  “1” ve “2” numaralı üniteler içinde yerleştirilen debi ölçüm plakaları ön 
ve arka tarafları arasındaki basınç farkı ölçülerek aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır.  
 
ANSI / ASHRAE 116 standardında [3] ölçüm lülesi genel boyutları Şekil-9 ‘da gösterildiği şekilde 
verilmiştir.   

 
 

Şekil 9. ANSI / ASHRAE 116 Standardına Göre Lüle Genel Ölçüleri [3]  
 
Bu çalışma için tasarlanan test düzeneğinde ise lüle boğaz çıkış çapı 125 mm seçilmiş ve lüleler buna 
göre ölçülendirilmiştir (Şekil 10).  
 

Elips 
Merkezi 
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Şekil 10. Test Düzeneğinde Kullanılan Lüle Ölçüleri 

 
ANSI / ASHRAE 116 standardına göre lüle çıkış boğazında ölçüm için izin verilen en düşük hız, 
 

1000 fpm = 5,08 m/s  
 
ve D = 125 mm lüle çapı için lüle üzerinde ölçülebilecek en düşük debi, 
 

minQ  = 5,081  * ( π* 0,125² / 4) * 3600 = 224,43 m³/saat 
 
olarak hesaplanır.  
 
Lüle çıkış boğazındaki en yüksek hız ise; 
 

7000 fpm = 35,56 m/s  
 
olarak verilmiştir. Seçilen çaplı lüleden geçebilecek en yüksek debi 
 

maksQ = 35,56 * (π * 0,125² /4 ) * 3600 = 1571 m3/saat  

 
olarak hesaplanır.  
 
Hazırlanan test düzeneğinde her bir ölçüm plakasında 4 adet lüle bulunmaktadır (Şekil 11). Lülelerin 
hava giriş tarafında mevcut contalı kapama sacları kullanılması ile, istenilen lüleler hava geçişine 
kapatılabilmektedir. Açık lüle sayısı 1 ile 4 arasında değiştirilerek, 224 ile 6284 m3/saat arasında hava 
debileri ölçülebilmektedir.  
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Şekil 11. Debi Ölçüm Plakası 

 
Hava debisi ölçümü için hava akışının lülelere düzgün bir akışla gelmesi istenir. ANSI / ASHRAE-116 
standardına göre lüle plakasının önünde en az 2,5D, arkasında ise en az 1,5D uzaklıkta, en fazla %40 
hava geçirgenlik oranına sahip difüzörlerin (hava dağıtıcı levhaların) olması istenmektedir.  Asgari 
koşulları sağlayacak şekilde hazırlanan ölçüm kanalı şeması Şekil 12’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 12. Ölçüm Plakası ve Lülelerin Yerleşimi  

 
Test düzeneğinde kullanılan %37,96 hava geçirgenlik oranına sahip difüzör plakası aşağıda 
gösterilmiştir (Şekil 13). 

 

Manometre 

Fan Fan 2,5 D 

 D 

1,5 D 

3 D 

1,5 D 

Difüzör Lüle 

Lüle 
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Şekil 13. Difüzör Plakası 
.  
 
 
 
5. TESTLERİN YAPILMASI VE TEST SONUÇLARI  
 
Kurulan test düzeneği kullanılarak piyasada mevcut bulunan 350 m³/saat anma debili bir ısı geri 
kazanım cihazının oran testleri yapılmıştır. Testlerin yapıldığı cihaz taze hava ve egzoz fanları 
bulunan, selülozik ısı değiştiricili ve havadan havaya paket tip (taze hava ve egzoz kanalları dağıtım 
kanalları arasında monte edilmeye uygun) bir IGK cihazıdır. 
  
Testlerde IGK cihazının kendi fanı çalıştırılmış, test cihazının egzoz ve taze hava fanları istenen debiyi 
sağlayacak şekilde ayarlanmış, “3” numaralı test ünitesi soğutucu bataryasından soğuksu geçirilerek 
taze hava giriş sıcaklığının 5°C ’a düşmesi için beklenmiş, egzoz havası giriş sıcaklığının 25°C 
olabilmesi için “1” numaralı ünitenin ısıtıcısı ayarlanmıştır. Egzoz havası nemini almak için ön soğutma 
yapılmasına gerek duyulmamıştır.  
 
Egzoz ve taze hava giriş ve çıkış kanalları üzerinde IGK cihazının yaklaşık 150 mm önünde seçilen 
sıcaklık ölçüm düzleminde birbirlerine 90° açı ile konumlandırılmış sıcaklık ölçüm noktaları Şekil 14’ de 
görülmektedir. Sıcaklık ölçümleri için T tipi ısıl çiftler kullanılmıştır. Testlerden önce ısıl çiftlerin 
kalibrasyonu yapılmıştır. 
 
Standart tarafından öngörülen çeşitli taze hava ve egzoz havası debi kombinasyonları için 7 ayrı test 
yapılmıştır. Test verilerinin daha kolay anlaşılabilmesi için, egzoz ve taze hava debilerinin 350 m3/saat 
anma debisinde olduğu “4” numaralı test aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır. 
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Şekil 14. Hava Kanallarında Sıcaklık Ölçüm Düzlemi Üzerindeki Ölçüm Noktaları  
 
 
“4” numaralı test için örnek hesaplama:   
 
Taze hava debisi:  350 m³/saat 
Egzoz hava debisi:  350 m³/saat  
Egzoz ve taze hava kanallarında ölçülen sıcaklıkların ortalama değerleri ve yaş termometre 
sıcaklıkları Tablo 1. ‘de verilmiştir. 
  
Tablo 1. “4” Numaralı Test Ölçüm Değerleri 
 

Sıcaklık Ölçüm Noktası 
Ortalama 
sıcaklık 

(°C)  

Yaş 
termometre 
sıcaklığı(°C) 

Özgül nem (kg-
nem/kg-hava) 

Taze Hava Giriş  6,04 5,5 0,0054 

Taze Hava Çıkış  15,70 11 0,0062 

Egzoz Hava Giriş  24,95 15,5 0,0071 

Egzoz Hava Çıkış  15,60 12,5 0,0077 
 
Enerji dengesi kontrolü yapılırsa; 
 
Taze hava:  
Ölçüm plakası basınç farkı:   9 Pa 
Hava debisi:     349,914 m³/saat = 0,0971 m³/s 
Hava yoğunluğu (15,70°C ve 95 kPa):  1,1465 kg/m³ 

 
Taze havanın aldığı enerji:  
 

( )ristazehavagikııtazehavaçıptazehava TTCmQ −= ρ   
 

tazehavaQ = 0,0971 * 1,006 * 1,1465 * (15,70-6,04)   = 1,081 kW 
 
Egzoz havası: 
 
Ölçüm plakası basınç farkı:  9 Pa 
Hava debisi:    355,47 m³/saat = 0,0987 m³/s 
Hava yoğunluğu (24,95°C ve 95 kPa): 1,1109 kg/m³ 
Egzoz havasının verdiği enerji: 
 

( )ıkısegzozhavaçirisegzozhavagpegzozhava TTCmQ −= ρ  
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egzozhavaQ = 0,0987 * 1,006 * 1,1109 * (24,95-15,60) = 1,031 kW 
 

Enerji dengesi sapma oranı (%) : [(1,081 kW-1,031 kW)/1,081]*100 = % 4,621 
Anılan test şartlarında cihazın sıcaklık oranı (geri kazanım verimi)  
 

ηt  = (15,70-6,040)/(24,95-6,040) = 0,510   
 
olarak hesaplanır.  
 
Standartta havanın içindeki su buharının yoğuşması ve/veya nem transferi dikkate alınmadığı ve yaş 
termometre sıcaklığından hesaplanan özgül nem değerleri ölçüm hassasiyeti sınırları içinde sabit 
kaldığından dolayı, havanın nem değişiminden ileri gelen gizli ısı değişimi hesaba katılmamıştır.   
 
Toplam 7 deney için elde edilen sıcaklık oranları ve enerji dengesi sapma oranları tablo 2.’de 
verilmiştir. Egzoz ve taze hava enerji değişimleri arasındaki farkın standartta istenildiği gibi ±%5 
değerinden küçük olduğu görülmüştür.  
 
Tablo 2. TS EN 308 Test Sonuçları 
 

Test No 
Egzoz Hava 
Debisi (qm1) 

m³/saat  

Taze Hava 
Debisi (qm2) 

m³/saat  

Sıcaklık Oranı % 
(ηt) 

Enerji Dengesi 
Sapma Oranı (%) 

1 234,5 234,5 57,7 4,609 
2 234,5 350 45,4 1,155 
3 350 234,5 63,5 5,536 
4 350 350 51 4,621 
5 350 525 31,5 4,641 
6 525 350 57,2 3,204 
7 525 525 47,1 2,771 

 
Şekil 15’de test 1, 4 ve 7’deki eşit taze hava-egzoz hava debisi şartları için belirlenen sıcaklık oranları 
gösterilmiştir. Hava debisinin artması, beklenebileceği gibi sıcaklık oranının azalmasına yol açmıştır.  
  

 
Şekil 15. Eşit Taze Hava-Egzoz Hava Debi Testleri İçin Sıcaklık Oranları  
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Şekil 16’da test 3, 4 ve 5 ‘deki eşit egzoz hava (350 m³/saat) debileri için taze havadaki debi artışının 
sıcaklık oranına etkisi gösterilmiştir. Taze hava debisinin en az olduğu durum olan 234 m³/saat debi 
için sıcaklık oranı en yüksek çıkmıştır. 

 
Şekil 16. Eşit egzoz hava debileri için taze hava debisinin artmasının sıcaklık oranına etkisi 

 
Şekil 17’de test 2, 4 ve 6’daki eşit taze hava (350 m³/saat) debileri için egzoz havasındaki debi 
artışının sıcaklık oranına etkisi gösterilmiştir. Egzoz hava debisinin artması sıcaklık oranında artış 
sağlamıştır. 

 
Şekil 17. Eşit taze hava debileri için egzoz hava debisinin artmasının sıcaklık oranına etkisi  

 
 
 
 
 
6. SONUÇ 
 
Nominal hava debisi 350 m³/h olan ısı geri kazanım cihazının TS EN 308 standardına göre sıcaklık 
oran testlerini yapacak test düzeneği tasarlanarak üretilmiş ve testler gerçekleştirilmiştir. Testler, taze 
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ve egzoz havası bölümlerinde farklı hava debileri için yapılmış ve sonuçta ısı geri kazanım cihazının 
sıcaklık oranları hesaplanmıştır. Yapılan çalışmada egzoz ve taze hava enerji değişimleri, standartta 
belirtilen %5 sapma oranı içinde kalacak şekilde ölçülmüştür.  
 
TS EN 308 standardına göre egzoz havası sıcaklığı 25±0,5°C sıcaklıkta olmalı ve yaş termometre 
sıcaklığı 14±0,5°C ‘nin altında kalmalıdır. Taze hava ise 5±0,5°C sıcaklıkta sağlanmalıdır. Yapılan 
testlerde, bu koşullar 1°C mertebesinde sapmalarla sağlanmış ve test şartlarındaki sıcaklık oranları 
hesaplanmıştır.  Isı geri kazanım cihazının iç ve dış kaçak oranları bir gaz sayacı kullanılarak ayrıca 
belirlenmiş ve TS EN 308 standardına göre ön koşul olarak istenilen, kaçak debisinin nominal hava 
debisinin %3’ü veya daha düşük olması koşulu sağlanmıştır.  
  
Sonuç olarak, test düzeneğindeki bazı küçük iyileştirmeler ile TS EN 308 standardına göre uygun test 
ölçümlerinin yapılabilir olduğu görülmüştür. Ülkemizde yaygın bir şekilde üretimi olan ısı geri kazanım 
cihazlarının sertifikasyonu için bu testler gerekli olup, yurt dışı markalarla rekabet açısından testlerin 
Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği bölüm laboratuarında yapılabiliyor olması umut verici 
niteliktedir.  
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MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAVA, SU VE GAZ DAĞITIM SİSTEMLERİNDE 
BAKIR BORU KULLANIMI VE YAŞAM 
KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 
 

A. GAMZE ONUK 
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET 

  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
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HAVA, SU VE GAZ DAĞITIM SİSTEMLERİNDE BAKIR BORU 
KULLANIMI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 
 

A.Gamze ONUK 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
İnsanoğlunun artan yaşam gereksinimleri ile birlikte, yaşam kalitesi beklentileri de her geçen gün 
artmaktadır. Özellikle hava, su ve besin kaynaklarını taşıyan sistemler, bu kaynakların elde edilme 
şekli kadar önem taşımaktadır. Teknolojinin gelişimi ile depolama ve taşıma sistemlerinin tasarımında 
yeni malzemeler kullanılsa da bakır bugün bilinen ve halen kullanılan en eski malzeme olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bakır metali doğası gereği istenmeyen bakteri ve virüslerin oluşumuna engel 
olmaktadır. Bu özelliğinin yanı sıra günümüzde yapılan araştırmalar düşük oranlardaki bakırın            
(2 mg/gün) insan sağlığı için gerekli olduğunu sayısal veriler ile de ispat etmektedir. Ayrıca Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Bakır Enstitüsü gibi uluslar arası kurumlar tarafından yapılan 
araştırmalar da bu bilgiyi desteklemektedir. Bugün günlük yaşamımızda iç hava kalitesi sağlama 
amaçlı havalandırma, iklimlendirme, ısıtma - soğutma ve buhar taşıma sistemleri, hastane tesisatları 
ile medikal gaz ve diğer gaz (LPG, LNG, CNG ve doğal gaz) taşıma sistemlerinin tasarımlarında bakır 
boru kullanılmaktadır. Aynı zamanda insan sağlığı ile doğrudan etkili olan içme suyu tesisatlarında, 
depolama alanlarında, havuz ve filtrasyon sistemlerinde de tercih edilmektedir. 
 
Bu çalışmada; hava, su ve gaz dağıtım sistemleri tasarımlarında bakır borunun kullanım yerleri 
nedenleri ve avantajları ile birlikte ele alınmaktadır. Ayrıca bakır boru kullanımının yaşam kalitesi 
üzerindeki etkileri de sayısal veriler ile açıklanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bakır Boru, Bakır Sıhhi Tesisat, Biyofilm Oluşumu, Gaz Dağıtım Sistemleri, 
Havalandırma, İklimlendirme, Lejyoner Hastalığı, Su Dağıtım Sistemleri. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Life expectations of human being are increasing with requirements of life in day by day. Especially, air, 
water and food carriage systems are as important as production of these resources. Even using new 
generation materials with the development of technology, copper is the oldest and the best known 
material for this systems. Due to the nature of copper metal, it protects the water from formation of 
undesirable bacteria and viruses. In addition to this feature, today’s researches show that the daily 
requirement of balancing copper in body is about 2 mg of copper intake per a day and these 
information can be supported with datas by World Health Organization (WHO) and European Copper 
Institue. In these days, copper tube can be used design of air conditioning, heating and cooling and 
vapor transportation systems, hospital systems, medical gas and other gas (LPG, LNG, CNG and 
natural gas) systems. In addition these applications, copper can be preferred as a distribution of 
drinking water systems, storage areas, pool and filtration systems. 
 
The aim of this paper is to introduce the using causes of copper tube in design of air, water and gas 
distribution systems with its advantages. In addition, this study explains effects of using copper tube 
on life quality with some numeric datas.  
 
Key Words: Air Conditioning, Biofilm Formation, Copper Plumbing Systems, Copper Tube, Gas 
Distribution Systems, Legionnaires’ Disease, Water Distribution Systems,  
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1. GİRİŞ 
 
Bakır insanoğlunun kullandığı bilinen en eski malzemedir. Tarihsel süreçte farklı alanlardaki 
kullanımlarının (ev yapı malzemesi, dekorasyon amaçlı uygulamalar) yanı sıra eski Mısırlılar’dan 
Romalılar’a kadar birçok uygarlıkta yaklaşık 7000 yıldan bu yana kullanılmıştır. MÖ 4500 yıllarında süs 
amaçlı, MÖ 2750’lerde ise tesisat amaçlı başta su olukları olmak üzere su boruları ve sarnıçlarında 
yaygın olarak kullanılmıştır. 20.yy’ın başlarında ise avantajlı bir materyal olması sebebi ile su 
tesisatlarında yaygın olarak tercih edilmiştir. Korozyon direncinin iyi olması, servis imkanlarının 
fazlalığı ve bakım kolaylığı gibi üstünlüklerine karşın pahalı bir malzeme oluşu ise halka açık 
binalardaki kullanımının kısıtlanmasına neden olmuştur. Teknolojinin gelişmesi 1930’larda bina 
tesisatlarında özellikle de bakır tesisatlarında gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle 
tesisatlarda kullanılan bakır boruların duvar kalnlıklarının %50-75 oranlarında azaltılması ve tesisat 
tasarımlarındaki çeşitli yeni uygulamalar bakır tesisatı maliyetlerinin de azalmasını sağlamıştır. 
1940’lardan bu yana ise bakır gelişmiş ülkelerde seçkin bir tesisat malzemesi olmuştur. Günlük 
yaşamımızda iç hava kalitesi sağlama amaçlı havalandırma, ısıtma ve soğutma gibi iklimlendirme 
sistemleri ile buhar taşıma sistemleri, hastane tesisatları, medikal gaz ve diğer gaz taşıma 
tesisalarının tasarımlarında bakır boru kullanılmaktadır. Aynı zamanda insan sağlığı ile doğrudan 
ilişikli olan içme suyu tesisatlarında, depolama alanlarında, havuz ve filtrasyon sistemlerinde de tercih 
edilmektedir [1]. 
 
 
 
 
2. TESİSATTA BAKIR BORU KULLANIMI 
 
Günümüzde hava, su ve gaz dağıtımı amaçlı kullanılan tesisat malzemeleri metalik ve polimerik esaslı 
olmak üzere çeşitlilik gösterir. En yaygın kullanılan malzemeler bakır, galvanizli demir ve polietilen 
(PE) gibi plastik esaslı malzemelerdir. Şekil 1’de tesisatta kullanılan malzemelerin kullanım oranlarına 
göre yüzde dağılımları verilmiştir [2]. 
 

 
 

Şekil 1. Tesisat amaçlı kullanılan malzemelerin yüzde dağılımları [2]. 
 
Soğutma ve iklimlendirme amaçlı bakır borular %99,90 Cu ve %0,015-0,040 P içeren Cu-DHP 
malzemeden yumuşak ve sert çekilmiş özelliklerde kullanılmaktadır. ASTM B280, ASTM B68, ASTM 
B88, EN 1057, EN 12735 ve EN 12449 normlarındaki standart spesifikasyonları içeren bakır boruların 
başlıca kullanım alanları: 
 

• İçme suyu tesisatları, 
• Sıcak ve soğuk içeren sıhhi tesisatlar, 
• Depolama tankları, 
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• Sıhhi atık su drenajı, 
• Radyatör ve konvektör gibi ıslak merkezi ısıtma sistemleri, 
• Yerden ısıtma sistemleri, 
• Isıtma ve pişirme amaçlı gaz sistemleri, 
• Tıbbi gaz taşınımı sistemleri, 
• Soğutucu akışkan devreleri, 
• Isıtma amaçlı yağ sistemleri, 
• Yakıt ve gaz tesisatları olarak özetlenebilir [2,3]. 

 
 
 
 
3. BAKIR BORUNUN KULLANIM AVANTAJLARI 
 
Bakır borular bugün başta içme suyu tesisatları olmak üzere yakıt ve gaz tesisatlarına kadar birçok 
alanda tercih edilmektedir. Bu tesisatlardan beklenen güvenilirliği, kullanım kolaylığı, mekanik 
özellikleri, fiziksel özellikleri ve antibakteriyel özellikleri karşılayabilmektedir. Şekil 2’de iklimlendirme 
sektöründe kullanılan farklı formlardaki bakır borulara örnekler verilmiştir. 
 
Bakırın fiziksel ve mekanik özelliklerindeki üstünlükleri oldukça fazladır. Buna paralel olarak bakır 
boruların da yapısal olarak mekanik dayanımının fazla olması basınca maruz kalması halinde güvenilir 
bir şekilde kullanılmasını sağlar. Farklı sıcaklıklarda tavlı, yarı tavlı veya sert olarak kullanılması 
halinde geniş basınç varyasyonlarında ve yüksek basınçlara kadar sızdırmazlık özelliği gösterir. Bakır 
boruların iç yüzey pürüzlüğü plastik, galvanizli ve demir esaslı malzemelere kıyasla daha düşüktür. 
Yüzey pürüzlüğünün düşük olması sürtünme katsayısının da düşük olmasını beraberinde getirir ve bu 
sayede tesisatlarda meydana gelen basınç ve enerji kayıpları da nispeten daha düşük olur. Yüksek 
basınç değerlerinde çalışılması için çapların küçültülmesi halinde basınç kayıpları minimum seviyelere 
indirgenebilir. Tesisat işlemleri sırasındaki lehimleme ve uyarlama etkinliği sayesinde basınç kayıpları 
%60 oranında önlenebilir. 
 

   
 
            

Şekil 2. İklimlendirme sektöründe kullanılan farklı formlardaki bakır borulara örnekler 
 
Isıya olan dayanımı ile oluşabilecek yangın gibi afet durumlarında da dayanım gösterir. Kısmi olarak 
her ne kadar diğer malzemeler gibi korozyona uğrasa bile korozyon direnci açısından üstünlük 
gösterir. Sıcaklık değişimlerinin olduğu sistemlerde malzemeler genleşme ve daralma etkisi 
gösterebilirler. Ancak bakır borular sıcaklığa bağlı olarak kullanıldıkları tesisatlarda güvenilirdir ve 
binalarlarda kullanılan beton gibi yapı malzemelerinin genleşme katsayılarına yakın genleşme 
değerlerinde oldukları için tesisata oldukça uyarlanabilirdir [1,3,4]. 
 
Isıl iletkenlik değerlerine göre bakır gümüşten sonra ikinci sırada gelmektedir. Tesisat amaçlı 
kullanılan paslanmaz çelik, polietilen (PE-HD), demir ve kurşundan daha yüksek ısı iletkenliğine sahip 
olup ısı iletiminde avantajlıdır ve sistemlerde enerji verimliliğini sağlar. Şekil 3’de metallerin ve 
polietilen malzemelerin ısıl iletkenlik değerleri verilmiştir. 
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Şekil 3. Metallerin ve polietilen malzemelerin ısıl iletkenlik değerleri [5,6]. 
 

Bakırın antibakteriyel özelliği doğal olarak saflaştırma etkisi ile bakteri ve virüsleri yok ederek zararlı 
oluşumları kontrol edici özelliktedir. Bugün yapılan araştırmalar ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve 
Avrupa Bakır Enstitüsü gibi uluslararası kurumlarca bakırın antimikrobiyel olduğu bilinmektedir. [1,7] 
E.coli 0157:H7, methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA), staphylococcus, clostridium 
difficile, influenza A-virus, adenovirus ve mantar oluşumlarını önlediği son 10 yılda yapılan 
araştırmalarda ayrıca görülmüştür [8]. 
 
Bakır malzemesinin kolay şekil alabilir özelliği çalışma kolaylığı sağlar, tesisatlardaki karmaşık 
sistemlere dahi uygulanabilirdir. Buna bağlı olarak uygulayıcı niteliğinin çok kapasiteli olmasına ihtiyaç 
duyulmadan hava, su ve gaz sistemlerinde kurulumu kolay profesyonel bir malzemedir. 
 
Bakırın diğer tesisat malzemeleri ile kıyaslandığında pahalı bir malzeme olduğu bilinmektedir. Buna 
karşın uzun servis ömrü, küçük çaplarda ve duvar kalınlıklarında kullanılabilirliği, enerji verimliliği, 
tesisat ve bakım maliyetlerinin az olması tesisat maliyetlerini düşürücü yönde olumlu etkisi vardır. 
Tesisatların uzun ömürlü olması ve bakım maliyetlerinin düşük olması bakır dışındaki malzemelerle 
kurulan tesisatlardan daha pratiktir. Bu nedenle bakır pahalı bir malzeme olarak gözükmesine rağmen 
uzun vadede ekonomiktir.  
 
Korozyona dayanımı, kullanım kolaylığı, basınca dayanımı, ısı iletkenliğindeki üstünlüğü, düşük 
sürtünme katsayısı, genleşme oranının yapı malzemesi olarak kullanıma uygun olması, sızdırmazlık 
özelliği, sağlamlığı ve yangına dayanımı gibi özelliklerine ek olarak çevre duyarlı ve estetik bir 
malzemedir. Diğer plastik ve kompozit esaslı malzemelerle kıyaslandığında doğadan gelen kompleks 
olmayan bir kimyası vardır. Bu sayede %100 geri dönüşümlüdür. Estetik açıdan ise bugün birçok 
tasarım malzemesinde dahi bakır tercih edilebilmektedir [5]. 
 
 
 
 
4. BAKIR BORUNUN EKONOMİDEKİ YERİ 
 
Bakır boruların en çok kullanıldığı sektör iklimlendirme sektörüdür. Bu sektör başta ısıtma sistemleri 
olmak üzere soğutma sistemleri, havalandırma ve klima sistemleri ile tesisat sistemlerini içermektedir. 
Beyaz eşyadan, klima parçalarına ve tesisat malzemelerine kadar geniş ürün yelpazesinesahip bu 
grupta bakır boruların kullanıldığı yaşam kalitemizi etkileyen birçok ürün yer almaktadır. 
 
2011 yılına ait veriler iklimlendirme alanında ihracat hacminin %3,5 ve ithalat hacminin %3,0 olmak 
üzere toplam hacmin %3,0 olduğunu göstermektedir iklimlendirme sektörüne ait  havalandırma ve 
klima sistemleri elemanlarının %36, tesisat sistemi elemanlarının %30, soğutma sistemi elemanlarının 
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%25 ve ısıtma sistemi elemanlarının ait parçalar için %9 oranlarında hacimsel olarak ekonomimizde 
yer almaktadır [9]. Şekil 4 ve Şekil 5’de Türkiye ihracat ve ithalat hacim oranları verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. İklimlendirme sistemlerine ait parçaların Türkiye ihracat hacim oranları, 2011 [9]. 
 

 
 

Şekil 5. İklimlendirme sistemlerine ait parçaların Türkiye ithalat hacim oranları, 2011 [9]. 
 
2000 yılından bu yana elde edilen veriler iklimlendirme sektöründe kullanılan elemanlara ait ihracat 
değerlerinde artış olduğunu göstermektedir. Isıtma sistem ve elemanlarının ihracat değerlerinin bu 
yıllar arasındaki ortaması ise diğer sistem elemanlarına göre düşük olduğu belirlenmiştir. Buna göre 
2000 yılından günümüze kadar yıllık ortalama değerinin en düşük olduğu alan 255.187.281 USD/yıl ile 
ısıtma sistem ve elemanları olup, en yüksek ihracat oranı 772.306.302 USD/yıl tesisat sistem ve 
elemanlarından gerçekleştirilmiştir. 
 
2011 yılında ısıtma sistem ve elemanlarının 540.066.780 USD/yıl, soğutma sistem ve elemanlarının 
1.653.548.729 USD/yıl, havalandırma - klima sistem ve elemanlarının 1.241.141.538 USD/yıl, tesisat 
sistem ve elemanlarının 1.288.836.130 USD/yıl olduğu elde edilen istatistiksel verilerden ve          
Şekil 6’dan görülmektedir. 
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Şekil 6. İklimlendirme sektörü elemanlarının 2000-2011 yılları arasındaki ihracat değerleri (USD) 
karşılaştırması [9]. 

 
İthalat açısından, 2000 yılından bu yana geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde elde edilen veriler Türkiye’de 
iklimlendirme sektöründe kullanılan elemanlara ait ithalat değerlerinde artış olduğunu göstermektedir. 
Isıtma sistem ve elemanlarının ithalat değerlerinin bu yıllar arasındaki ortaması ise diğer sistem 
elemanlarına göre düşük olduğu belirlenmiştir. Buna göre 2000 yılından günümüze kadar yıllık 
ortalama değerinin en düşük olduğu alan 291.925.239 USD/yıl ile ısıtma sistem ve elemanları olup, en 
yüksek ihracat oranı 1.697.487.227 USD/yıl il tesisat sistem ve elemanlarından gerçekleştirilmiştir. 
 
2011 yılında ısıtma sistem ve elemanlarının 291.925.239 USD/yıl, soğutma sistem ve elemanlarının 
629.047.585 USD/yıl, havalandırma - klima sistem ve elemanlarının 1.697.487.227 USD/yıl, tesisat 
sistem ve elemanlarının 1.264.112.484 USD/yıl olduğu elde edilen istatistiksel verilerden ve          
Şekil 7’den görülmektedir. 
 
 

 
 

Şekil 7. İklimlendirme sektörü elemanlarının 2000-2011 yılları arasındaki ithalat değerleri (USD) 
karşılaştırması [9]. 
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Yaşam alanlarımızda ısıtmadan soğutmaya kadar sıvı ve gaz formdaki hava, yakıt ve ısı taşımada 
özellikle tercih edilen ürün grupları Tablo 1’de verilmiştir. Bu ürünler kapsamına  2011 verilerine göre 
Türkiye’de yaklaşık 3292 firma faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanları ocak, boru, eşanjör, fan, fırın, 
kazan, klima, pompa, radyatör, soba, soğutucu ve vana olarak çoğunluktadır [9]. 
 
Tablo 1. İklimlendirme sektörüne ait alt ürün grupları [9]. 
 

Ocak Fan Kalorifer Nemlendirici 
Anemostat Fırın Kazan Pompa 

Aspiratör Güneş Enerji Sistemleri Klima Radyatör 

Boru Hava Damperi Kombi Soba 

Brülor Hava Filtresi Kompansatör Soğutma Kulesi 
Buzdolabı Hava Kanalı Kompresör Soğutucu 

Davlumbaz Hava Perdesi Kondenser Termosifon 
Degazör Hava Temizleme Cihazları Kondensop Vana 

Derin Dondurucu Hidrofor Kurutucu Vantilatör 
Eşanjör Isı Geri Kazanım Cihazı Menfez Yalıtım Malzemesi 
Evaporatör Isıtıcı Nem Alıcı 

  
Son 3 yıl içindeki ithalat ve ihracat verilerine baktığımızda, Türkiye’de rafine edilmiş ince ve kalın et 
kalınlıklı bakır boruların ithalat miktarlarının aynı yıllardaki ihracat miktarlarından fazla olduğu 
görülmektedir. 2010 - 2012 yıllarına ait ithalat ve ihracat miktarları dolar ve ton bazında Şekil 8’de 
verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 8. Bakır borunun 2010-2012 yılları arasındaki ithalat ve ihracat değerleri [10]. 
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5. BAKIR BORU, SAĞLIK VE YAŞAM KALİTESİ 
 
Bakır metali doğası gereği istenmeyen bakteri ve virüslerin oluşumuna engel olmaktadır. Bu özelliğinin 
yanı sıra yapılan araştırmalar günlük 2 mg’lık düşük konsantrasyonun yetişkinler için vücuttaki 75-100 
mg’lık gerekli dengeyi sağladığını göstermektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa 
Bakır Enstitüsü gibi uluslar arası kurumlar tarafından yapılan araştırmalar da bu bilgiyi 
desteklemektedir. USEPA (US Environmental Protection Agency), bakırın çok yüksek sıcaklıklarda 
zehirlenme etkisi yaratmasının ancak gıda alanındaki yüksek sıcaklıklardaki pişirmelerde ortaya 
çıktığını söylemektedir. Bunun yanı sıra doğal kaynak sularına karışması muhtemel atıklar nedeniyle 
su kirlenmesi ile de oluşabileceği bilinmektedir [1,11]. 
 
Günlük yaşamımızda iç hava kalitesi sağlama amaçlı havalandırma, iklimlendirme, ısıtma - soğutma 
ve buhar taşıma sistemleri, hastane tesisatları ile medikal gaz ve diğer gaz (LPG, LNG, CNG ve doğal 
gaz) taşıma tesisatlarının tasarımlarında bakır boru kullanılmaktadır. Aynı zamanda insan sağlığı ile 
doğrudan etkili olan içme suyu tesisatlarında, depolama alanlarında, havuz ve filtrasyon sistemlerinde 
de tercih edilmektedir [1]. 
 
Bugün tesisat sistemlerindeki malzemeler erozyon ve korozyonun yanı sıra mikrobiyolojik korozyona 
da uğramaktadır. Mikrobiyolojik korozyon; soğutma kuleleri gibi su taşıyıcı sistemlerinde 
mikroorganizmaların biyofilm oluşumuna neden olarak mikrobiyolojik korozyonu (MIC-Microbiologically 
Influenced Corrosion) beraberinde getirmektedir. Metallerin mikrobiyolojik korozyonuna neden olan 
bakterilerin başında sülfat indirgeyen bakteriler (SRB-Sulphate Reducing Bacteria), kükürdü okside 
eden bakteriler (SOB-Sulphate Oxidizing Bacteria), demir okside eden bakteriler ve demir indirgeyen 
bakteriler yer almaktadır. Bakır mikroorganizmaların oluşumuna karşı dirençli bir yüzey olmasına 
rağmen yine de yüzeyinde belli bir oranda biyofilm oluşumu gözlenebilmektedir. Ancak bu oluşum 
diğer yüzeylerde oluşan biyofilmlere göre miktarsal olarak daha düşüktür. pH, sıcaklık, O2 miktarı 
bakırın zehirleyici etkileri üzerinde etkendir. Biyofilm oluşumları sistemde enerji kayıpları ile ısı 
transferi veriminde azalmaya, üretim kayıplarına ve sistemin bakım harcamalarının artmasına neden 
olur [12]. 
 
Bakırın bazı bakteri ve virüs türleri için bakteriyostatik ve antibakteriyel olduğu doğrudur. Bazı bakteri 
türlerinin büyümesini durdurur. Dolayısıyla mevcut bakterinin de çoğalmasını önler. Uygulamada  tüm 
tesisat bakır boru ile donatılsa bile boru içinden geçecek suyun boru ile teması çok kısa süreli olur ki 
bu durumda bakterinin büyümesi üzerine çok  az etkisi olur. Bakır borunun bu durumda en büyük 
avantajı bakteri biyofilmlerini önleyici özellikte olmasıdır. Boru içinden akan su bu sayede bakteri 
biyofilmine maruz kalmaz ve büyüme olmaz [13]. 
 
Biyofilm oluşumları, soğutma kuleleri ve klima cihazlarının suyu, sıcak ve soğuk su sistemleri, su 
tankları, evsel pompalama sistemlerinde, evaporatör ve nebulizörler, duş başlıkları, hastanelerde 
bulunan solunum terapi ekipmanları ve termal banyolarda, çamurlar ve kaplıcalarda gerçekleşmektedir 
[2,14]. Şekil 9’da tesisat sistemlerinde biyofilm oluşumlarına çeşitli örnekler verilmiştir. Bu oluşumlar 
Lejyoner hastalığı gibi oluşumları da tetikleyebilmektedir. Elde edilen veriler sıhhi tesisat kaynaklı bu 
tip vakaların ABD’de her yıl 8000-18000 kişide görüldüğünü, Türkiye’de ise benzer alandaki vakalar 
içinde %5-10 oranında yer aldığını göstermektedir. Her yıl Dünya’daki ölümlerin %5-15’inin ise bu 
nedenle gerçekleştiğini söylemek mümkündür [15]. 
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Şekil 9. Biyofilm oluşumu örnekleri [16,17]. 
 

Geçtiğimiz 10 yılda yapılan araştırmalar polio virüsü, Lejyoner hastalığına neden olan L.pneumophila, 
ve E.coli 0157:H7’nin yanı sıra methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA), staphylococcus, 
clostridium difficile, influenza A-virus, adenovirus, burkholderia cepacia (pseudomonas cepacia), 
pseudomonas türleri, brevundimonas vesicularis (pseudomonas vesicularis), moraxella türleri, 
stenotrophomonas maltophila, comamonas testosteroni (pseudomonas testosteroni), pseudomonas 
stutzeri, pseudomonas fluorescens, pseudomonas türleri, sphingomonas paucimobilis (pseudomonas 
paucimobilis), pasteurella türleri, ochrobactrum anthropi’ye ve mantar oluşumları yoketmede etkili, 
bakteri ve virüslerin oluşumunu önleyici inhibitör özelliğinde olduğunu göstermiştir [7,8,18]. 
 
Çocuk felci, polio virüsü gibi virüsler yaşlandırılmış bakır tüpten geçirildiğinde elde edilen bulgular 
virüsün 3 saat içinde uzaklaştığını ve 24 saat içinde ise tamamen yokettiğini gösterir. Aynı zamanda 
bakır boru bu virüsü ve bakterilerinde büyümesini inhibe ettiği gözlemlenmiştir. Ancak yüksek 
konsantrasyonlarda bakırın sudaki varlığı virüsleri azaltmada etkili olmadığı görülmüştür. Gece 
boyunca bakır borudaki durgun suda 0,6 mg/L bakırın yayıldığı WHO tarafından belirlenmiştir. Bakır 
Lejyoner hastalığının kontrolünde plastik borular-PEX (polietilen)’den 10 kat daha etkili olduğu 
görülmüştür. Hollanda su kalitesi araştırma enstitüsü ev tesisatındaki farklı sıcak su sistemlerini 1 yıl 
boyunca simüle ettikleri bir sistem ile gözlemlemişlerdir. Sonuçlar Lejyoner konsantrasyonunun plastik 
borulara kıyasla 10 kat daha etkin bir şekilde önlendiğini göstermiştir [7]. 
 
Gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise bakır alaşımının %99,90 oranında E.coli mikrobunu 1-2 saat 
içinde öldürdüğü gözlemlenmiştir. Bakterinin yokedilme oranı ise artan bakır içeriği ile arttığı da tespit 
edilmiştir [8]. 
 
Bakırın bakteriyostatik ve antibakteriyel özelliği doğal yapısından gelmektedir. Bakırın su ile teması 
sonucunda Cu2+ iyonları oluşmaktadır. Cu2+ iyonları antimikrobiyel hareketten sorumlu iyonlardır. 
Bakteri ve virüslerin bakır ile teması sırasında oluşumlar iki aşamada özetlenebilir. İlk aşamada bakteri 
ve virüslerin dış zarı ile bakır arasında doğrudan bir etkileşim meydana gelir ve Cu2+ iyonları bakteri ve 
virüslerin hücre zarında delikler oluşturarak DNA’nın ve proteinlerin yıkımını sağlar. Devam eden 
sonraki aşamada ise bakteri ve virüs hücresinde genel bir gevşeme ve zayıflama gözlenir. Önemli 
oranda besin ve su kaybı ile yaşamsal faaliyetler için gerekli olan biyokimyasal reaksiyonlar engellenir 
ve metabolizma durur. Bakırın yapıdaki enzimleri bağlaması ile yeme, sindirme, nefes alma ve enerji 



    _______________________  478 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR
 

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
 

oluşumu fonksiyonlarını yerine getirilemez ve ölüm gerçekleşir [8,19,20]. Şekil 10’da bakır boru 
içerisinde biyofilm kırılımının örneklemesi verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10. Biyofilm oluşumu mekanizması ve biyofilmin bakır boruda kırılmasının şematik gösterimi 
 
 
2008 yılında 274 farklı bakır alaşımı halka açık yerlerdeki bu tür oluşumlara gösterdikleri dirençler 
açısından antimikrobiyel malzeme olarak sertifikalandırılmıştır [8]. 
 
Yapılan bir başka araştırmada bakırın gıda kaynaklı oluşumlara karşı antimikrobiyel özellikte olduğu 
tespit edilmiştir. Çalışmalarda altı farklı bakır alaşımı test etmiş ve bakterilerin bakır yüzeyinde 
paslanmaz çelik yüzeyinden daha çabuk yok olduğu belirlenmiştir. Bakırın hava ile teması sonucunda 
oluşan oksidasyon ürünlerinin bazı bakteriler için toksik etki yarattığı, bu nedenle bakırın doğası gereği 
bakteriler için zararlı olduğu yapılan tespitler arasındadır. Ayrıca bakteri ve virüslerin bakır 
konsantrasyonuna bağlı olarak verdiği tepkiler incelendiğinde, yüksek bakır içeriğinin olduğu 
alaşımlarda düşük bakır içeriğindeki alaşımlara kıyasla daha hızlı mikrobik etkinin yok olduğu da 
araştırma sonuçları arasındadır. Özellikle yüksek bakır konsantrasyonunda ki yapılarda mikrobiyel 
etkilerin oluşumların 30 dakikada, düşük bakır konsantrasyonundaki yapılarda ise 2 saat içinde 
ortadan kalktığı belirlenmiştir [21]. 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 
Günümüzde hava, su ve gaz dağıtımı amaçlı kullanılan bakır borular birçok alanda tercih 
edilebilmektedir. Kullanım alanlarının bir bölümü doğrudan bir bölümü ise dolaylı olarak yaşam 
kalitemizi etkileyen ısıtma, soğutma ve iklimlendirme alanlarında yer almaktadır. Başta sağlık olmak 
üzere, uygulanabilirlik, güvenilirlik açısından sahip olduğu özellikleri bakır boruları birçok malzemeye 
kıyasla avantajlı bir malzeme olmasını sağlamaktadır. Kullanımları uzun vadede ekonomik getiriyi de 
ayrıca beraberinde getirmektedir. Yapılan birçok araştırmada bakır boruların biyofilm oluşumlarını 
önlemede etkili olduğunu göstermektedir. Biyofilm oluşumuna bağlı bakteri ve virüs oluşumlarını 
özellikle Lejyoner hastalığı gibi toplu yaşam mahallerinin soğutma ve/veya sıcak su sistemine sahip 
sistemlerinde yaşsam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sebepten tesisat sistemlerinde hayati 
önem taşıyan uygulamalarda yaşam kalitesini arttırmak amacıyla kullanılması önemle önerilebilir. 
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ÖZET 
 
Kızıl ötesi görüntüleme dünya çapında birçok uygulaması olan, iklimlendirme uygulama ve 
araştırmalarında yaygın olarak kullanılan bir ölçüm yöntemidir. Ancak bu yöntemle sadece kızıl ötesi 
ışınlar açısından opak cisimlerin yüzey sıcaklıkları belirlenebilmekte, gazların sıcaklıkları ise doğrudan 
ölçülememektedir. Bu nedenle, dolaylı bir ölçüm yöntemi olan "ölçüm ekranı yöntemi" geliştirilmiştir. 
Bu yöntemdeki temel prensip; akışın incelenmek istenilen bölgesine yerleştirilen bir hedef üzerinden 
kızıl ötesi kamera ile ölçülen sıcaklık verilerinin akışkanın sıcaklığı ile ilişkilendirilmesidir. Yöntemin 
problu ölçüme göre temel avantajı, incelenmek istenilen kesitten, oluşturulan ölçüm ekranına göre, çok 
sayıda noktadan aynı anda sıcaklık ölçümü yapılabilmesidir. Böylece inceleme alanındaki sıcaklık 
dağılımı anlık olarak incelenebilmektedir. Bu çalışma kapsamında, literatürde bulunan farklı ölçüm 
ekranları (tanecikli ölçüm ağı, siyah karton, gözenekli ağ) deneysel olarak karşılaştırılarak avantajları 
ve dezavantajları ortaya konmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Ağ Yapılı Kızılötesi Sıcaklık Ölçümü, AYKSÖ 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Infrared thermography is a widely used measurement method for determining the temperature 
distribution on the substances which are opaque for the radiation at the infrared wavelength. However, 
the air like gaseous fluids are transparent for the radiation at the infrared wavelength, therefore it is 
impossible to measure the temperature at any point inside the air. Nevertheless, some indirect 
measurement techniques were developed for determining the convection characteristics of the flows 
by visualizing the surface temperature distribution of the solids using infrared thermography. 
Numerous measurement points could be placed into the flow easily, and the temperatures at that 
points can be obtained simultaneously by means of measurement meshes different than prop based 
methods. In this study, different measurement meshes are compared with each other experimentally 
and their advantages and disadvantages are introduced. 
 
Key Words: Meshed Infrared Thermography, MIT 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kızılötesi sıcaklık ölçümü; yüzey sıcaklığının, yüzeyin yaydığı kızılötesi dalga boyundaki ışınımın bir 
kızılötesi algılayıcı ile toplanması temeline dayanan bir yöntemdir. Öncelikle tek bir kızılötesi algılayıcı 
ile belirli bir alanın taranması şeklinde yapılan ölçümler, gelişen teknolojiyle birlikte üretilen yüksek 
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çözünürlüklü kızıl ötesi algılayıcıların kullanılması ile geniş bir alandan eş zamanlı olarak ölçüm 
yapılmasına olanak sağlamışlardır. Bu algılayıcılar kullanılarak üretilen kızıl ötesi kameralar, sıcaklık 
belirlenmesi gerekli olan hemen her uygulamada hızlı ve pratik şekilde ölçüm yapılabilmesini 
sağlamaktadırlar. Ancak, hava ve benzeri gazlar kızılötesi dalga boyundaki ışınım için geçirgen 
olduklarından, kızılötesi kameralar hava sıcaklığının doğrudan belirlenmesi amacıyla kullanılamazlar. 
Bu nedenle hava içerisine aracı katı ortamlar eklenerek (ölçüm ekranı), aracı ortam sıcaklığının o 
bölgedeki hava sıcaklığına eşit olduğu kabulü ile ölçümler yapılması gerekmektedir.  
 
Bu çalışmada, literatürde bulunan farklı ölçüm ekranı uygulamaları hem literatürdeki mevcut 
çalışmaların ayrıntılı incelenmesi hem de yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar kullanılarak 
karşılaştırılmıştır. Böylece farklı hava içerisindeki sıcaklık dağılımını belirlemedeki başarıları 
belirlenmiştir. 
 
 
1.1. Ölçüm Ekranının Farklı Uygulamaları 
 
Ölçüm ekranı yönteminin ilk örneği, Anderson ve diğ. tarafından [1] ortaya konulmuş ve daha sonra 
Burch ve diğ. [2] bir otomobil içerisindeki havalandırma akışlarında sıcaklık dağılımının belirlenmesi 
için kullanmıştır. Ölçüm ekranı olarak, 0,25 mm kalınlığında %70 boşluklu fiberglas malzemeden bir 
levha kullanılmıştır. Ölçüm ekranı yöntemi ile kalibre edilmiş ısılçift ölçümleri karşılaştırarak, ±1.3 °C’lik 
bir hata ile sıcaklık dağılımının belirlenebildiğini göstermişlerdir. Ayrıca ölçüm ekranının zaman cevabı 
da 0,3 s olarak belirlenmiştir.  
  
Cehlin ve diğ. [3], Anderson ve diğ. tarafından önerilen yöntemin bir benzerini oda içi havalandırma 
amaçlı kullanılan düşük hızlı yayıcının (difüzör) çıkışındaki geniş bir alandaki sıcaklık dağılımını 
belirlemek için kullanmışlardır. Önceki çalışmadan farklı olarak bu çalışmada ölçüm ekranı olarak 
boşluksuz bir yüzey (siyah kağıt) kullanılmıştır. Düşük hava hızları (0,1-0,4 m/s) sonucunda ölçüm 
ekranı üzerindeki taşınım katsayısı küçük olduğundan, üflenen hava ile ortam sıcaklığı arasındaki 
küçük sıcaklık farkları (2,5-7 °C) ve ayrıca çalışmada kullanılan siyah renkli kağıdın yüksek yayma 
oranı (ε=0,91) nedeniyle, çevre ortamla ışınımla olan  ısı aktarımının ölçümler üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. Bu etkiyi teorik hesaplamalar ile belirleyip, elde edilen düzeltilmiş 
sıcaklık değerlerini ısıl çiftlerle yapılan ölçümlerle karşılaştırarak yöntemin hata miktarını ve 
belirsizliğini belirlemişlerdir. Sonuç olarak, teorik olarak hesaplanan hava sıcaklığı ile ölçüm 
ekranından elde edilen sıcaklık değerleri (TS) arasındaki fark 0,15-1,15°C arasında değişirken, ısıl 
çiftlerden alınan ve ölçüm ekranı ile belirlenen sıcaklık değerleri arasındaki farkın 0,13-1,3 °C arasında 
olduğu gösterilmiştir.  
 
Cehlin ve diğ.’nin önerdiği yöntemde [3], daha yüksek hızlar ve sıcaklık farkları söz konusu olduğunda 
çevre ortamla ışınım etkileşiminin ölçüm hassasiyeti üzerindeki etkisi daha düşük olacaktır. Ancak, bu 
durumda da ölçüm ekranının içerisinde iletimle gerçekleşen ısı aktarımının etkileri ve ölçüm ekranının 
akışı iki bölüme ayırması sonucunda akış yapısının bozulması gibi istenmeyen durumlar oluşacaktır. 
Bu nedenle, ölçüm ekranı olarak boşluksuz bir yüzey kullanılması durumunda, yöntemin verimli 
şekilde kullanılabilmesi için; kontrol edilebilir ışınım koşulları (ölçüm düzlemi için yüksek yayma 
katsayısı, bilinen çevre duvar koşulları ve çevre duvarlarla ölçüm düzlemi arasındaki görüş faktörleri 
vb.), ölçüm düzlemi için düşük ısı iletim katsayısı ve düşük akış hızları gerekmektedir. 
 
Ölçüm ekranının gözenekli yapıda olduğu bir diğer çalışma da Neely [4] tarafından yapılmıştır. Yüksek 
gözenekliliğe ve yayma katsayısına sahip ağ şeklinde ölçüm ekranları kullanılarak ekranın 
görünürlülüğünün artırılması ve akış üzerindeki etkilerin azaltılması hedeflenmiştir. Ölçüm ekranını 
oluşturan tellerin ölçülecek gaz sıcaklığına ulaşabilecek kadar ince, ağın örgüsünün kameranın her 
pikselinde düzgün veri elde edilmesini sağlayacak kadar sıkı ve ağ malzemesinin çevreden gelen 
yansımayı en aza indirecek şekilde düşük yansıtma katsayısına sahip olması gerekmektedir. Bu 
nedenle, Neely çalışmasında farklı parametrelerin (malzeme türü, akış özellikleri, ölçüm ekranının 
yerleşimi vb.) yöntemin başarımı üzerindeki etkilerini görmek için farklı sıcaklıklardaki akışlar içerisinde 
ölçümler yapmıştır. Sonuç olarak, akışa dik yönde yerleştirilen bir ölçüm ekranının akışın geliş 
tarafında küçük etkiler yaratmasına rağmen ekranın arkasındaki akışın ekranın varlığından büyük 
ölçüde etkilendiği art alan akış yapılarının oluştuğu ve türbülans seviyelerinin arttığı görülmüştür. 
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Gallo ve diğ. [5] sıcak gaz akışları içerisindeki sıcaklık dağılımını belirlemek için kızılötesi sıcaklık 
ölçümü temelli yeni bir ölçüm yöntemi önermişlerdir. Elektrik iletebilen ince tellerden oluşan yüksek 
gözenekliliğe sahip bir ağ üzerindeki sıcaklık dağılımını bir kızılötesi kamera ile görüntüleyerek yerel 
taşınım katsayısı ve akışkan sıcaklığını hesaplamışlardır. 
 
Karadeniz ve diğ. [6] [7] ile Kumlutaş ve diğ. [8] hava içerisindeki sıcaklık dağılımını belirlemek için 
alternatif yöntem olarak Ağ Yapılı Kızılötesi Sıcaklık Ölçümü (AYKSÖ) yöntemini sunmuş ve 
doğruluğunu incelemişlerdir. Ölçüm ekranının yerini yüksek miktarda boşluklu bir ölçüm ağının aldığı 
bu yöntemde, akış içerisinde askıda duran ölçüm noktalarının sıcaklığı kızılötesi kamera ile 
belirlenerek akış içerisindeki sıcaklık dağılımı belirlenebilmektedir. Boşluk miktarının çok olması 
nedeniyle akış üzerindeki etkiler en aza indirilmiş ve önerilen küre şeklindeki ölçüm noktaları 
sayesinde de ölçüm noktası başına düşen piksel sayısı artırılarak ölçüm doğruluğu yükseltilmiştir. Isıl 
çiftlerle eş zamanlı olarak yapılan ölçümler sonucunda, AYKSÖ yönteminin hava içerisindeki sıcaklık 
dağılımının belirlenmesinde etkin bir araç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. 
 
Görüldüğü gibi hava içerisindeki sıcaklık dağılımının belirlenmesi için kızılötesi sıcaklık ölçümü 
yönteminin kullanımı için yöntem geliştirme ve uygulama üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma 
kapsamında ölçüm ekranı olarak kullanılan üç farklı malzemenin (gözenekli ağ, siyah karton ve 
tanecikli ölçüm ağı) aynı akış koşulları altında verdiği sonuçlar incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. YÖNTEM 
 
Ayrıntıları önceki çalışmalarda [6][7][8] verilen ve AYKSÖ yönteminin doğrulanması için kullanılan 
deney sistemi ile farklı ölçüm ekranlarından elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Deney sisteminin 
genel görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. Kullanılan ısıtıcı cihazın çıkış ağzındaki kararlı akış şartlarını 
ve bu şartlara ulaşılması için geçen süreyi belirlemek için cihaz boşta çalıştırılarak bir sıcak tel 
anemometresi ile çıkış ağzından ölçüm alınmıştır. Bu ön çalışma ile ısıtıcı cihazın kararlı akış 
koşullarında 60 °C sıcaklık ve 10 m/s hıza ulaştığı ve bu şartlara ulaşması için geçen sürenin 
yaklaşık 45 s olduğu görülmüştür. Yapılan ölçümün sonucu Şekil 2 ‘de gösterilmiştir.  
 
Farklı ölçüm ekranlarının karşılaştırılması için yapılan çalışmada kararlı akış koşullarının 
karşılaştırılabilmesi için beş dakikalık ölçümler yapılmıştır. Bu dört dakikanın ilk dakikasının hem 
ısıtıcı cihaz için hem de özellikle en yüksek ısıl kütleye sahip yöntem olan AYKSÖ’de kullanılan 
ekranın kararlı duruma gelmesi için yeterli olduğu önceki çalışmalardan bilinmektedir. Sonraki üç 
dakika da kararlı akış koşullarını karşılaştırabilmek için kızılötesi kamera ile ekranların görüntüsü 
alınmış ve dördüncü dakikadan sonra ısıtıcı cihaz kapatılarak farklı ekranların soğuma davranışları 
gözlemlenmiştir.  
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Şekil 1. Deney Sisteminin Genel Görüntüsü 
 

Kızılötesi kamera ile sıcaklığın ölçülmesinde en önemli adım, malzemelerin yayma katsayısının 
doğru olarak belirlenmesidir. AYKSÖ yöntemi için önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlardan 
yararlanılmış ve mat siyah boyalı küreler için yayma katsayısı 0,98 alınmıştır. Siyah karton için 
Cehlin ve diğ. [3] tarafından verilmiş olan 0,91 değeri, polyester malzemeden yapılmış olan 
gözenekli ağ içinse 0,8 değeri [9] kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 2. Isıtıcı Cihazın Kararlı Akış Özellikleri 
 
 
 
 
3. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışma kapsamında farklı ekran tipleri için kararlı durum karşılaştırması yapılmıştır ve kararlı akış 
süresi içerisinde çekilmiş kızılötesi görüntülerden elde edilmiş anlık sıcaklık dağılımlar Şekil 3’te 
verilmiştir. Siyah karton ve gözenekli ağ kullanılarak elde edilen sonuçlar aslında daha geniş bir alanı 
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kapsamaktadır. Ancak, sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek için bu yöntemlerin sonuçları da AYKSÖ 
yöntemi (tanecikli ağ) ile incelenebilen alana indirgenerek sunulmuştur. 
 

Tanecikli Ağ Siyah Karton Gözenekli Ağ
 

Şekil 3. Kararlı Akış Durumunda Farklı Ölçüm Ekranları İle Elde Edilen Kızılötesi Sıcaklık Ölçümü 
Sonuçları 

 
Görüldüğü gibi, AYKSÖ yöntemi ile ayrık bir sıcaklık dağılımı elde edilirken, siyah karton ve gözenekli 
ağ için sıcaklık dağılımı sürekli olarak elde edilebilmektedir. Bunun dışında AYKSÖ ve siyah kartonun 
kullanıldığı durumlarda ölçümler yüksek sıcaklıklar verirken, gözenekli ağ ile yapılan ölçümden elde 
edilen sıcaklık değerlerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, gözenekli ağ için 
yayma katsayısının düşük olması, yansıtma etkileri nedeniyle çevre yüzeylerin düşük sıcaklığından 
etkilenmesi ve en önemlisi incelenen alanda bir piksel başına düşen bölgenin boyutlarının gözenekli 
ağı oluşturan tellerin çapından büyük olması nedeniyle arka alandan gelen kızılötesi ışınımın ölçümü 
etkilemesidir. Özellikle sonuncu nedenin ayrıntıları, yöntemi öneren Neely [4] tarafından incelenmiştir. 
 
Bunun yanında, sıcak akış bölgesinin genişliği de yöntemler arasındaki farklılıklardan birisidir. AYKSÖ 
yönteminde sol alt bölgede kalan ölçüm noktalarının sıcaklığı arka alan sıcaklığıyla aynı 
görünmektedir. Ağ yapılı ölçüm ekranı içerisinde iletim olmaması ve önceki çalışmalarda da benzer bir 
akış yapısının olduğunun görülmesi nedeniyle bu bölgenin jet akışı dışında kaldığı söylenebilir. Ayrık 
bir yapıya sahip olan gözenekli ağ ile yapılan ölçümde de akışın sınırı AYKSÖ yöntemi ile belirlenen 
sınırlara benzerdir. Ancak, siyah kartonun kullanıldığı durumda akışın daha geniş bir alan kapladığı 
gözlemlenmiştir. Bu durumun kağıt içerisindeki ısı iletimi etkisi nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. 
Gözenekli ağ içinse, sadece akışın merkezinin yerinin doğru belirlenebildiği görülmektedir.  
 
Nicel bir değerlendirme için; her üç durumdaki akış, AYKSÖ yönteminde ki yaklaşımla ve aynı 
bilgisayar programı kullanılarak eş sıcaklık eğrileri şeklinde görselleştirilmiştir. Ekranda görülen en 
yüksek sıcaklık değeri açısından karşılaştırıldığında siyah kartonun 50°C ile en sıcak değeri verdiği, 
AYKSÖ yönteminde en yüksek sıcaklığın 41°C olduğu ve gözenekli ağda ise 32 °C’lik sıcaklık değeri 
ile en düşük sıcaklığı verdiği belirlenmiştir. Gözenekli ağ için bunun nedeni önceden tartışılmıştır. 
Siyah karton ve AYKSÖ yöntemleri arasında ki 9°C’lik farkın siyah kartonun yayma katsayısındaki 
farklılıktan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. AYKSÖ yönteminde kullanılan tanecikli ağ önceki 
çalışmalarda [6] ısıl çiftlerle karşılaştırılmış ve 0,64 °C standart sapma ile sıcaklığın belirlenebildiği 
görülmüştür. Ancak, siyah karton için literatürdeki başka bir çalışmada [3] kullanılan yayma katsayısı 
değeri kullanılmış ve doğrulama çalışması yapılmamıştır.  
 
Gözenekli ağ ile elde edilen sonuçlarda silindirik jetin sürekliliğinin bozulduğu ve sol alt tarafta sıcak bir 
kolun bulunduğu görülmektedir. Bu ayrık durum, siyah kartonda da jetin çekirdeğinin hemen altında ki 
çok ince soğuk bir bölge ve sonrasında jet çekirdeğinden uzaklaştıkça görülen daha sıcak bir bölge 
olarak kızılötesi görüntülerde de (Şekil 3) belirlenmiştir. Ancak karton içerisindeki iletim nedeniyle bu 
etki gözenekli ağdaki kadar net değildir. Eş sıcaklık eğrilerinde ise, siyah karton için sıcak kol 
görselleştirilememiştir ancak gözenekli ağ ile elde edilen sonuçlarda net olarak görülmektedir. 
Tanecikli ağın kullanıldığı durumda ise bu durum belirlenememektedir. Daha fazla tanecik kullanılarak 
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ölçüm ekranının çözünürlüğünün artırılması gereklidir. Ayrıca Şekil 4’de siyah karton için jet ekseninin 
(jetin merkezinden geçen hayali çizgi) yatay ile yaptığı açının diğer yöntemlerde belirlenenlere göre 
daha fazla olduğu söylenebilir. Bu durumun siyah kartonun akışı ikiye bölmesi nedeniyle oluştuğu 
düşünülmektedir. 
 

Tanecikli Ağ Siyah Karton Gözenekli Ağ
 

 
Şekil 4. Kararlı Akış Durumunda Farklı Ölçüm Ekranları İle Elde Edilen Sıcaklık Dağılımları 

 
 
 
 

SONUÇ 
 
Hava içerisindeki sıcaklık dağılımının kızılötesi sıcaklık ölçümü yöntemi ile belirlenmesinde kullanılan 
farklı ölçüm ekranları deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Farklı ölçüm ekranlarının güçlü ve zayıf yönleri 
bulunmaktadır. Genel olarak sıcaklık ölçümü çözünürlüğü ile akış üzerindeki etkiler arasında ters 
orantı olduğu söylenebilir. Ancak sıcaklık ölçümü doğruluğu açısından bakıldığında, çözünürlüğün 
yüksek olmasının doğruluğun da yüksek olduğu anlamına gelmediği görülmektedir. Gözenekli ağın 
çözünürlüğünün tanecikli ağa göre daha yüksek olmasına rağmen elde edilen sıcaklık dağılımı gerçeği 
yansıtmamaktadır. Ancak bu çözünürlük artışı, sıcaklık dağılımının ve dolayısıyla akışın genel yapısı 
hakkında daha çok bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.  
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ÖZET 
 
Santrifüj fanlar, kullanım yeri ve tasarımları itibariyle günümüzde pek çok uygulamasına rastlanılan, 
tasarım parametrelerinin performansa çok büyük etkilerinin olduğu bilinen sistem elemanlarıdır. Fan 
çıkışında akış karakteristiklerinin belirlenmesi, hem seçilmiş fanın kullanılacağı sistemin tasarlanması 
durumunda, hem de mevcut bir sisteme uygun fanın araştırıldığı durumda büyük avantajlar 
sağlamaktadır. 
 
Yapılan çalışmada bir santrifüj fanın içindeki ve üfleme ağzındaki akış yapısı hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği (HAD) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analizler, parçacık görüntülemeli hız 
ölçümü yöntemi (PGHÖ) kullanılarak doğrulanmıştır. Çalışmanın sonucunda HAD’ın bu cihazları 
incelenmesinde etkin ve ekonomik bir araç olduğu ortaya konularak, istenilen akış profilleri elde 
edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, HAD, Santrifüj Fan.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Centrifugal fans are widely used system elements which has important design parameters that affect 
the performance of the systems. The determination of the characteristic at the exit of the fan, gives 
advantage on both the process of designing a new fan and choosing a fan for an existing system.  
 
In this study, the internal and the exit characteristics of a centrifugal fan is inspected by using 
computational fluid dynamics (CFD). The results of the analysis are validated by PIV experimental 
method. As the result of the study, the desired flow characteristics are obtained and CFD method is 
pointed as an effective method for investigating these fans.   
 
Key Words: Computational Fluid Dynamics, CFD, Centrifugal Fans. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Santrifüj fanlar, salyangoz gövde, döner çark ve elektrik motoru olmak üzere üç ana birimden oluşur. 
Çarkın merkezinden emilen hava dik bir açı yaparak dönen kanatların arasından geçerek fanı terk 
eder. Kanatların arasında, akışkanın dönmesi ile oluşan merkezkaç etki difüzörden emişi, statik 
basıncı arttırmayı ve salyangoz çıkışından akışkanı atmayı sağlar. Akışkan kanatları terk ederken 
akışkanın kinetik enerjisinin önemli bölümü çark ile salyangoz gövde arasındaki genişleme etkisiyle 
basınca dönüşür. 
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Younsi ve diğ., ileriye yatık kanatlı, düzensiz akışlı santrifüj fanlar ve bu fanların akustik davranışlarını 
sayısal ve deneysel olarak incelemişlerdir [1, 2]. Bu çalışmalarla düzensiz kanat ölçülerinin, fan kanadı 
sayısının ve fan çevresi ile fan yuvası arasındaki radyal uzaklığın gürültü ve fan performansı üzerinde 
etkili olduğunu belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda, duvardaki basınç dalgalanmaları ve uzak 
bölgedeki ses sinyalleri arasında bir bağıntı çıkarılmıştır.  
 
Geriye yatık kanatlı santrifüj fanlarda aerodinamik gürültü kaynaklarının deneysel olarak incelendiği 
Velarde-Suarez ve diğ. yaptığı çalışmada ise, farklı debiler için fan çıkış ağzındaki akustik basınç 
ölçümleri ve fan yuvası yüzeylerindeki noktalardan alınan basınç düşümleri ölçümleri yapılmıştır [3]. 
En güçlü ses kaynağının, dalgalanan havanın kanatları terk ederken fan yuvası yönlendirici dili 
arasında olan etkileşim sırasında oluştuğu tespit edilmiştir. 
  
Datong ve diğ.‘nin santrifüj fanlarda gürültü seviyesinin düşürülmesi için yaptığı bir diğer benzer 
deneysel çalışmada, ileriye yatık kanatlı santrifüj fanın performans ve ses karakteristikleri çıkarılarak, 
literatürde yapılmış geriye ve ileriye yatık kanatlı santrifüj fan ile arasındaki benzerlikler ve farklar 
karşılaştırılmıştır [4]. Farklı geometrilerdeki fan yuvası konfigürasyonları oluşturularak eğimli fan 
yuvası yönlendiricisi, fan kanatları açıklığı, merkez hacmi açıklığı ve bunların performans ve ses 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda hem gürültü seviyesinde hem de 
performansta iyileşmenin görüldüğü modellerin elde edilebileceği görülmüştür. 
 
Bir turbo makina olan santrifüj fanları da kapsayan, Wernet ‘in çalışmasında sürekli ve zamana bağlı 
koşullarda fanlarda meydana gelen akış alanlarının Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm (PGHÖ) 
metodu ile incelemesi yapılmıştır [5]. Bu metotla, karmaşık akışın meydana geldiği turbo makina 
kanatlarının arasındaki akış görselleştirilmiş, yapılan Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) 
(Computational Fluid Dynamics, CFD) çalışmaları ile karşılaştırılmış ve akışın türbülans şiddetinin 
belirlenmesi sağlanmıştır. 
  
Literatür incelendiğinde, sistemden ayrı olarak değerlendirilen santrifüj fan performansı ve 
karakteristiği ile ilgili çalışmalarda HAD çözümlemelerinin ve PGHÖ yönteminin kullanılabilirliğine ait 
örnekler yukarıda özetlenmiştir. 
 
 
 
 
2. SAYISAL ÇALIŞMALAR 
 
Bir kurutma sisteminde, hava sirkülasyonunun sağlanması amacıyla sisteme santrifüj fan 
yerleştirilecektir. Kullanılacak fan tipi için kullanım yeri ve çalışması göz önüne alınarak santrifüj tip 
fanların uygun olacağı öngörülmüştür. Radyal (Radial), İleriye Yatık (Forward Curve) ve Geriye Yatık 
(Backward Curve) olmak üzere 3 tip santrifüj fan bulunmaktadır. Bu fanların basınç, güç, debi ve verim 
değerleri incelendiğinde, sisteminde fazla basınç kaybı olmaması nedeniyle ileriye yatık çarklı fan 
kullanılmaktadır. Şekil 1, 2 ve 3’te radyal, geriye yatık ve ileriye yatık ait basınç debi grafikleri 
bulunmaktadır [6]. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Şekil 1. İleri Yatık Kanatlı Fan Tipi ve Performans Çizgisi 
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Şekil 2. Radyal Kanatlı Fan Tipi ve Performans Çizgisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 3. Geriye Yatık Kanatlı Fan Tipi ve Performans Çizgisi 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4. Fan Hız Vektörleri 

 

Şekil 4’teki hız vektörleri incelendiğinde, kanat yapılarına göre gruplandırılan santrifüj fan içerisindeki 
en hızlı fan tipinin ileriye yatık kanatlı olduğu görülmektedir. 
 
Santrifüj fan için, sayısal çalışma kapsamında, fan yuvası ve kanatlarına ait hava hacmi modellemesi 
yapılmıştır. Modellemede, fan yuvası kabuğuna ait geometrilerde, motor ve motor milinde akışa 
etkisinin olmadığı öngörülen sadeleştirmeler yapılmış böylece sayısal model hazırlığının ilk aşaması 
olan ve analizde program yükünün rahatlatılmasını sağlayan sadeleştirilmiş fan havası hacmi elde 
edilmiştir. Şekil 5’te santrifüj fana ait katı model ve sayısal analiz için oluşturulan hava hacmi 
modellemesi gösterilmiştir. 
 
Santrifüj fan, çalışma prensibine göre, giriş bölgesi olarak gösterilen alandan havayı çekerek santrifüj 
etkisiyle çıkış ağzından kullanıldığı hacim içerisine yönlendirmektedir. Şekil 5.c’de bu giriş ve çıkışlar 
katı model üzerinde gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Santrifüj Fanın a. Katı Modeli, b. Kanat Geometrisi ve c. Sayısal Analiz İçin 
Oluşturulan Fan Yuvasına Ait Hava Hacmi Modellemesi 

 
Santrifüj fan için, üretici firmadan alınan model baz alınarak HAD analizi için fan bölgesi hava hacmi 
ve fan çıkışındaki akış karakteristiklerinin incelenebilmesi adına, fan çark çapının dört katı 
büyüklüğünde kenarlara sahip bir ortam havası hacmi oluşturulmuştur. Şekil 6.a’da, oluşturulan hava 
hacimlerine ait model verilmiştir. 

 
 
 

Şekil 6. Santrifüj Fan İle Dış Ortam Hava Hacmi a. Geometrisi, b. Sayısal Modeli 
 
Oluşturulan sayısal modelde, eleman sayısı 3659175, düğüm sayısı 3659175 olan tetrahedral ağ 
elemanları kullanılmıştır. Şekil 6.b’de ortam havası ve fan yuvası hacmi için oluşturulan ağ yapısı 
gösterilmiştir. 
 
Tetrahedral elemanlar, özellikle yeterli yoğunlukta kullanıldığında eğimli yüzeylere iyi bir uyum 
sağlayabilmektedir. Hem fan hem de fan yuvasının bu tür eğimli ya da dairesel yüzeylere sahip olması 
nedeni ile bu eleman türü seçilmiştir. Oluşturulan ağ yapısının, sayısal modelin sonuçlarına etkilerinin 

a. 
b. 

c. 

a. b. 
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karşılaştırılması ve gereğinden fazla veya yetersiz elemanların kullanılarak analizi farklı noktalara 
taşımasını engellemek adına kullanılan ağ yapısı önem teşkil etmektedir.  
 
Fanın, bir sisteme dahil edilmeksizin tek başına ortam havasında çalıştırılması durumunu simule 
edecek olan HAD modelinin sınır şartı olarak, fan giriş ve çıkışının ortam havasına açıldığı yüzeylere 
ara yüzey tanımlamaları yapılmıştır. Buna göre, giriş ve çıkış bölgeleri için direncin olmadığı koşul 
sayısal modele sınır şartı olarak verilmiştir. Fanın boşta çalıştırıldığı bu durum için fan devrinin 
belirlenmesi adına, stroboskop ile ölçümler yapılmıştır. Bu ölçüm sonucunda sistem dışında haricen 
çalıştırılan fan devri 1876 dev/dk olarak ölçülmüş ve sınır koşulu olarak bu değer girilmiştir. Analiz 
yükünü hafifletmek adına, fan yuvası kabuğu katı olarak modellenmek yerine fan iç hacmine ait sınırlar 
duvar olarak tanımlanmıştır. 
 
Fan içerisindeki ve fanın bulunduğu ortamı temsil eden ortam havasındaki akışın modellenmesi için, 
ilk çalışma olarak akışın kararlı rejimde olduğu kabulü yapılmış ve fan modellemelerinde en kapsamlı 
türbülans çözümlemelerini içeren k-ε türbülans modeli seçilmiştir. Başlangıç şartı olarak, kararlı 
duruma ait analiz sonuçları seçilen ve çarkın 125 tur atması için geçecek süre olarak hesaplanan 4 s 
boyunca zamana bağlı akış analizi tanımlanmıştır. 
 
 
 
 
3. ANALİZ SONUÇLARI 
 
Bu kabuller ışığında yapılan ilk analizler sonucunda elde edilen hacimsel hız dağılımı Şekil 7’de 
verilmiştir.   

  
 

Şekil 7. Santrifüj Fan Hacmi Hız Dağılımı 
 
Fan yuvası içerisinde ve özellikle fan çıkış ağzında oluşan hız dağılımının incelenmesi amacıyla, 
vektörel hız dağılımları HAD modellemesi ile görselleştirilmiştir. Santrifüj fanın çalışma prensibine 
uygun olarak ortaya çıkan hız dağılımında, akışın çıkış ağzında fan yuvasının dış duvarlarına yakın 
sağ yan yüzeylerinde yüksek hızlara ulaştığı gözlenmiştir ( Şekil 7). 
 
Fan yuvası üfleme ağzında, fanın boşta çalışması durumu göz önüne alınarak yapılan analiz 
sonrasında, fanın girişinde ve çıkışında herhangi bir direncin oluşmadığı durum için elde edilen hız 
vektörleri Şekil 7‘deki gibi elde edilmiştir. Çıkış ağzındaki hız kontörlerinin Şekil 8’deki gibi 
görselleştirildiği bu dağılım, yapılan PGHÖ Deney sonuçları ile karşılaştırılarak, modellemenin 
doğruluğu kontrol edilmiştir.  
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a.                                                                 b. 

 
Şekil 8. Santrifüj Fan a. Orta Düzlemi b. Çıkış Ağzı, Hız Dağılımı Kontörleri 

 
 

 
 

Şekil 9. Santrifüj Fan Yuvası Çıkışında Akışın Ortam Havasındaki Dağılımı ve Fan Yuvası İçindeki 
Akım Çizgileri 

 

 
a.                                      b.                                    c. 

 
Şekil 10. Fan Yuvası Çıkışındaki Akış Yapısının a. Üstten, b. Önden, c. İzometrik Görünümü 
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Buna göre, sayısal çalışmalar kapsamında fan yuvası içerisindeki ve çıkış ağzında elde edilen akışa 
ait akım çizgileri Şekil 9’da verilmiştir. Fan yuvası salyangoz tasarımı ile fan çarkının geometrik 
yapısına bağlı olarak elde edilen akış karakteristikleri incelendiğinde, salyangozun dil bölgesindeki 
akış ayrılmalarının çıkışa yakın bölgede türbülansa neden olduğu görülmüştür. Ayrıca, yine salyangoz 
duvarının genişleyen bölgesinde oluşan yüksek hızlardaki akış ile akış ayrılmaları sonrasında fan 
yuvasını terk eden akışın karakteristiği, oluşturulan dış hava hacmi bölgesi sayesinde rahatlıkla 
görselleştirilebilmiştir (Şekil 10).  
 
Bu modelleme yöntemi ile görselleştirilebilen akış yapısı, fan yuvasında veya çark geometrisinde 
yapılacak tasarım değişiklikleri ile istenilen formlara taşınabileceği gibi, birlikte çalıştırılacağı sistemle 
olan etkileşimi altındaki akış davranışı da önceden tespit edilebilecektir. Yapılan kabuller ile elde 
edilen analiz sonuçları ve deneysel çalışmalardan ulaşılan veriler karşılaştırılmıştır. 
 
 
 
 
4. SAYISAL ÇALIŞMANIN DOĞRULANMASI 
 
Sayısal çalışmalar, tasarım süreçlerinde çok sayıda alternatif model içinden denenmeye değer 
olanların tespiti için kullanılarak önemli zaman ve maliyet kazançları sağlamaktadır. Ancak bu 
yöntemler matematiksel modellemeye ve tanımlanan sınır koşullarına bağlı olarak yaklaşık çözüm 
yöntemleridir. Dolayısı ile analiz sonrası elde edilen sonuçlar her ne kadar matematiksel anlamda 
yakınsasa da kurulan matematiksel model araştırılan gerçeklikle uyum içinde değilse sonuçlar da 
gerçeği yansıtmayacaktır. Bu tür hataların ortaya çıkma oranının analiz mühendisinin tecrübesi ile ters 
orantılı olarak değiştiği kabul edilse dahi, tasarım süreçlerinde deneylerle doğrulanmamış bir sayısal 
çalışmaya göre tasarımı yönlendirmek risktir. 
 
Bu bilgi ışığında, SAN-TEZ kapsamında devam ettirilen mevcut çalışmada deneysel ve sayısal 
çalışma paralel olarak sürdürülmekte ve deneysel çalışmalardan sayısal çalışmaların doğrulanması 
için de faydalanılmaktadır. 
 
Bu çalışmada, doğrulama metodu olarak Stereo Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (SPGHÖ) 
yöntemi kullanılmıştır. PGHÖ yöntemi akışa müdahalesiz ve tüm alansal bir ölçüm yöntemi olarak 
sayısal çalışmaların doğrulanması için mevcut en etkin yöntemlerden birisidir. 
 
Yöntem temelinde, akış ile tamamen beraber hareket edebilen taneciklerin akışa eklenmesi ve daha 
sonra bunların lazer ile aydınlatılarak görüntülenmesi prensibine dayanır. Uygun sıklıkta alınan 
görüntüler karşılaştırıldığında; tanecikler arasındaki konum farkı ile yer değiştirme, yer değiştirmenin 
zamana oranı ile ise mevcut alandaki taneciklerin hızı elde edilmiş olunur. Bu basit görünen metodun 
santrifuj fan gibi turbo cihazlarda uygulanabilmesi için; görüntüleme için yüksek hızlı kameralar, 
aydınlatma için lazer, verilerin kaydedilmesi ve işlenebilmesi için yüksek başarımlı iş istasyonları ve 
son olarak bütün bu ekipmanın eş olarak işlemesini sağlayacak kontrol sistemine gerek 
duyulmaktadır. 
 
Bu çalışmada 135 mJ gücünde, çift atımlı ND:YAG lazer kullanılmıştır. Deney, fanın gerçek çalışma 
ortamı olan hava ortamında yapılmış ve taneciklendirme elemanı olarak sis kullanılmıştır. Akışın üç 
boyutlu yapısı nedeni ile tek kamera kullanılarak uygulanan PGHÖ yerine, aynı anda farklı açılardan 
çalışan çift kamera ile uygulanan SPGHÖ yöntemi kullanılmıştır.  
  
Fanın çıkış ağzında 29 düzlemden elde edilen SPGHÖ verileri, interpolasyon ile hacimsel hale 
dönüştürülmüş böylece HAD ile karşılaştırılabilir hale getirilmiştir (Şekil 11.a). Yapılan karşılaştırma 
çalışmasının sonucunda, jetin çekirdeğindeki hızların SPGHÖ ve HAD sonuçlarında 12 ila 15 m/s 
mertebesinde olduğu saptanmıştır. Şekil 11.b’de kırmızı ile gösterilen bölge bu hızları temsil 
etmektedir. Ayrıca, Şekil 11.b’de verilen SPGHÖ deneylerinden elde edilen akış profilinin, HAD 
analizinden elde edilen (Şekil 8.b) akış profiliyle uyum gösterdiği tespit edilmiştir.  
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Şekil 11. HAD Sonuçlarının Doğrulanmasında Kullanılan SPGHÖ Deney Sonucu a. Santrifüj Fanın 

Üfleme Ağzından Elde Edilen Hacimsel Üç Boyutlu Hız Verisi Üzerinde Çizdirilmiş Eş-Hız Yüzeyleri (iç 
Yüzey 7 m/s, Dış Yüzey 3 m/s) b. Çıkış Ağzı Profil Kesiti 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, bir santrifüj fanın iç ve üfleme ağzındaki akış karakteristikleri HAD yöntemiyle 
belirlenmiştir. Bu çözümlemelerin SPGHÖ deney sonuçlarıyla doğrulanması, sayısal modelin fanın 
gerçek durumunu simule ettiğini göstermektedir. Böylece HAD yöntemi, sisteme uygun fan seçiminde 
veya fan giriş-çıkışında oluşan akış karakteristiklerine uygun sistem seçiminde, güvenilir bir çözüm 
önerisi olarak sunulmuştur. 
 
Ayrıca; HAD yöntemiyle, kanat diplerinde oluşan akışın ve fan yuvası geometrisi tasarımının akış 
üzerindeki etkilerinin incelenmesine de olanak sağlayan daha detaylı çalışmaların yapılması mümkün 
olabilecektir. 
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ÖZET 
 
Santrifüj fanlar sanayide geniş bir kullanımını olan akış yönlendirme araçlarıdır. Günümüzde fanların 
performansı, fan test cihazlarından elde edilen fan performans eğrileri ile değerlendirilmektedir. Bu 
eğriler klasik anlamda bir sistem tasarlamak için yeterli olmakla birlikte, fan tasarımının iyileştirilmesi 
sürecinde hatanın tespiti ya da iyileştirilebilecek yerler hakkında fikir verememektedir. Bu noktada tüm 
alansal ve akışa müdahalesiz bir hız ölçüm metodu olan parçacık görüntülemeli hız ölçümü (PGHÖ) 
yöntemi fanların incelenmesinde avantajlı bir yöntemdir. 
 
Bu çalışmada, bir santrifüj fan'ın üfleme ve emiş bölgeleri stereo PGHÖ yöntemi kullanılarak 
incelenmiştir. İncelenen akış alanında periyodik kesitlerde düzlemsel Üç bileşenli hız verileri elde 
edilmiştir. Daha sonra bu verilerin işlenmesi sonucunda fanın emiş ve üflemesi ağzındaki ortalama 
akış profilleri, hacimsel üç bileşenli olarak elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Santrifüj Fan, Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PGHÖ), Stereo Parçacık 
Görüntülemeli Hız Ölçümü (SPGHÖ) 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Centrifugal fans are flow directing devices that are widely used for industrial purposes. Nowadays the 
performances of these devices are decided by the fan characteristic curves which are obtained at fan 
performance test devices. Although these curves are enough for designing a system in classical 
meaning, they are not giving information about positions of the artifacts for the process of design. At 
this point particle image velocimetry (PIV) which is non-intrusive whole field velocity measurement 
technique comes forward as an useful method. 
 
In this study, a centrifugal fans entrance and exit flow are investigated by Stereo PIV. Two-
dimensional three component velocity data has been gathered at these investigated areas on periodic 
sections. After that these data processed and three dimensional, three component average flow 
profiles of the entrance and exit areas have been obtained. 
 
Key Words: Centrifugal Fan, Particle Image Velocimetry (PIV), Stereo Particle Image Velocimetry 
(SPIV) 
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1. GİRİŞ 
 
Santrifüj fanlar genellikle daha ucuz, daha sessiz ve üretimlerinin eksenel fanlara göre daha kolay 
olması nedeni ile iklimlendirme ve soğutma sektöründe tercih edilen sistem bileşenleridir. Kanatların 
dönme ekseni boyunca bir emiş ağzından içine çektiği gazın kinetik enerjisini arttırarak, genellikle 
kanatların dönüş rotasına teğet bir üfleme ağzından dışarıya üfler. Akışa kazandırılan kinetik enerji 
kanal, damper ve diğer sistem bileşenlerinde gerçekleşen basınç düşümlerini yenmekte ve akışkanın 
gönderilmek istenilen bölgeye iletilmesinde kullanılmaktadır. Kinetik enerjinin santrifüj prensibi ile 
aktarılması santrifüj fanların çıkış ağzında, kendilerine has ve asimetrik bir akış profilinin oluşmasına 
sebep olur. Bu akış profilinin tespit edilmesi, fanın tasarımının doğrulanması açısından önemli olduğu 
gibi, fanın kullanılacağı sisteme uygunluğunun değerlendirilmesi açısından da kritiktir. 
 
Her ne kadar Bruno Eck, 1976 yılında bu fanların çalışma prensipleri ile ilgili bir kitap yayınlamış olsa 
da, güncel olarak santrifüj fanlar hakkındaki çalışmalar sürmektedir [1]. 2010 yılında Yu-Tai Lee ve 
ekibinin yaptığı “santrifüj fanların kanat yapısının sayısal olarak optimize edilmesi” isimli çalışmada 
hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin kullanımı ile fanların iyileştirilmesi için bir metot ortaya sunulmuş 
ve bu metot kullanılarak fanın çalıştırılması için kullanılan gücün %8.8 oranında düşürülmesi 
sağlanmıştır [2]. Literatürde konuya farklı açılardan yaklaşmakta olan birçok sayısal çalışma 
görülebilir. Öte yandan bu çalışmaların deneysel olarak doğrulanması gerekmektedir. Bu noktada 
Parçacık görüntülemeli hız ölçümü (PGHÖ) yöntemi, hem sayısal çalışmaları doğrulamadaki kabiliyeti 
ile hem de akış profillerinin detaylı incelenmesindeki kabiliyeti ile ön plana çıkmaktadır. Sandra 
Velarde-Suárez ve arkadaşları, PGHÖ’nün bu kabiliyetini santrifüj fanlardaki gürültü kaynağının 
belirlenmesinde kullanmışlardır [3]. 
 
Mevcut çalışmada ise, örnek bir santrifüj fan PGHÖ yöntemi ile incelenerek, fanın kesiti boyunca 
çeşitli düzlemlerden ortalama akış profili elde edilmiştir. Daha sonra bu farklı kesitlerden elde edilen 
akış profilleri bilgisayar ortamında birleştirilerek üç boyutlu ortalama akış profili oluşturulmuştur. Bu 
profillerin incelenmesi sonucunda santrifüj fanın akış yapısı ortaya konmuştur ve üfleme profilinde üç 
boyutta da asimetrik bir yapı olduğu gözlemlenmiştir. 
 
 
 
 
2. PARÇACIK GÖRÜNTÜLEMELİ HIZ ÖLÇÜMÜ YÖNTEMİ 
 
PGHÖ yöntemi, incelenmek istenilen akışın içene eklenen ve akışla birebir uyum sağlayan takipçi 
parçacıkların görüntülenmesi prensibine dayanır. Mevcut çalışmada incelenen akışkan hava 
olduğundan, takipçi parçacıklarında tanecik boyutu da küçük olmak zorundadır. Bu sebeple 
taneciklendirme için sis kullanılmıştır. Sis, göreceli olarak temiz ve ucuz bir taneciklendirme yöntemi 
oluşu ile, hava ortamında yapılan PGHÖ deneylerinde oldukça sık kullanılan bir taneciklendirme 
yöntemidir. Ortalama tanecik boyutları 1 µm’den küçüktür [4]. Bu nedenle yüksek aydınlatma gücüne 
ihtiyaç duyulabilmektedir. 
 
Bu ihtiyacı karşılamak adına mevcut çalışmada aydınlatma düzlemi için, 135 mJ gücünde, 532 nm 
dalga boyunda (yeşil) çift atımlı ND:YAG lazer kullanılmıştır. Lazer, fanın üfleme ağzına dik olarak 
yerleştirilmiştir. Böylece lazerin oluşturduğu aydınlatma düzlemi akışın profilini gösterecek bir şekilde 
akışı kesmektedir. 
 
Lazerin saniyede 7 çift atım kabiliyeti olmasına rağmen deneylerin hedefinin ortalama akış belirlemek 
olması nedeniyle saniyede 3 görüntü çifti alınacak şekilde ayarlanmıştır. Böylece bir kesitin inceleme 
süresi, görüntü sayısı arttırılmadan uzatılmış ve deneylerin tekilliklerden daha az etkilenmesi 
sağlanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda bu süre uzatmak amacı ile ölçüm sayısının arttırılması 
sonuçlar da değişikliğe neden olmazken, deney verilerinin işlenmesinde büyük zaman kayıplarına yol 
açtığı görülmüştür. Özellikle bir yerine iki kameranın kullanıldığı ve dolayısı ile işlenecek görüntü 
sayısının iki katına çıktığı Stereo PGHÖ yönteminde bu sürenin önemi artmaktadır. 
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Akışın üç boyutlu yapısı nedeni ile PGHÖ yerine Stereo PGHÖ yöntemi tercih edilmiştir. Stereo PGHÖ 
yönteminde görüntü, incelenen akış düzlemine farklı açılarla bakan iki kamera ile yakalanır. Bu iki 
kamera bir kalibrasyon hedefi ile birbirlerine göre kalibre olduklarından, aldıkları görüntüler bilgisayar 
ortamında işlendiğinde düzlemsel üç boyutlu sonuçlar elde edilebilmektedir.  
 

 
 

Şekil 1. Santrifüj Fanın İncelenmesi İçin Kurulan PGHÖ Deney Düzeneği. 
 
İleriki çalışmalarda tek kamera ile çift kameranın karşılaştırılabilmesi açısından kameralardan biri 
inceleme düzlemine dik bakacak şekilde diğeri ise açılı bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Anlatılan 
deney düzeneği, lazer ve kamera yerleşimleri Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Yapılan Ölçümlerin Konumları 
 

Düzlem 
Numarası 

Başlangıca 
olan  

mesafesi (mm) 

Düzlem 
Numarası 

Başlangıca 
olan mesafesi 

(mm) 
1 0 16 63 
2 4,5 17 68 
3 9 18 72 
4 13,5 19 77 
5 18 20 80 
6 23 21 (2. Kenar) 82,5 
7 28,5 22 86,5 
8 31 23 90 

9 (1. Kenar) 34 24 94 
10 37 25 98,5 
11 41 26 103 
12 45 27 107 
13 49 28 112 
14 53,5 29 116,5 
15 58,5   

 
Akış profillerinin üç boyutlu olarak elde edilebilmesi için bu düzlemsel üç boyutlu bilginin incelenmek 
istenen hacim boyunca elde edilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması adına üfleme ağzında 29 ayrı 
düzlemden ölçüm alınmıştır. Akış yapısının tam olarak görüntülenebilmesi için ölçüm noktalarının 
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tarama aralığı, ağızdan daha geniş seçilmiştir. Birinci lazer düzlemi santrifüj fanın çıkış ağzından 30 
mm dışında seçilmiş ve bu konum referans alınarak diğer düzlemler çıkış ağzı boyunca 
yerleştirilmiştir. Bu düzlemlerin konumları Tablo 1’de verilmiş ve Şekil 2’de örnek akış profili üzerinde 
gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. İncelenen Düzlemlerin Akış Yapısı Üzerindeki Konumları. 
 
Her düzlemden 2 kamera ile 200 er görüntü çifti kaydedilmiştir ve Şekil 3’te verilen 3 boyutlu vektör 
haritaları, her kameradan elde edilen 200 er anlık vektör haritasının ortalamaları alındıktan sonra 3 
boyutlu hale getirilmesi ile oluşturulmuştur. Böylece, sayısal çalışmada yapılan kararlı durum 
çözümlemeleri ile karşılaştırılması uygun olan zamansal ortalama akışlar elde edilmiştir. 
 
Benzer çalışma emiş bölgesi için de yapılmıştır. Emiş bölgesindeki akışın daha homojen olması 
beklentisi nedeni ile buradaki düzlemlerin konumu 5 mm farkla sabit olarak değiştirilmiş ve yine 29 
düzlem kullanılmıştır. Düzlem sayısının tek sayı seçilmesinin nedeni simetrik konumlandırmadır.  
 
 
 
 
3. PGHÖ DENEY SONUÇLARI 
 
3.1. Santrifüj Fanın Üfleme Ağzının İncelenmesi 
 
Şekil 3'te Santrifüj fanın üfleme ağzındaki 29 düzlemden PGHÖ yöntemi ile elde edilen düzlemsel 3 
boyutlu ortalama hız verilerinin kritik olanları verilmiştir. Şekil 3'teki vektörler ölçüm düzlemindeki 
hızları, arka fondaki gri renk tonları ise düzlem dışı hızları göstermektedir. Siyahlar görüntüye bakan 
kişiye doğru olan vektörleri gösterirken, beyazlar aksi yöndeki vektörleri göstermiştir. Şeklin alt 
kısmındaki renklerle gösterilmiş skala z eksenindeki hızların mertebesini göstermektedir. 
 
Vektörlerin daha rahat görülebilmesi için düzlem dışı hızların yüksek olduğu haritalarda vektörler sarı, 
diğer görsellerde vektörler mavidir. Bu renk farkının görselleştirmeyi kolaylaştırmak dışında ek bir 
anlatımı yoktur. Vektör haritalarının sol tarafındaki üçgene benzer açık renkli alan fanın çıkış ağzının 
konumunu göstermektedir.  
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Düzlem 01                                  Düzlem 06                                  Düzlem 08 

       
Düzlem 09                                  Düzlem 10                                  Düzlem 11 

        
Düzlem 12                                 Düzlem 15                                  Düzlem 18 

       
Düzlem 20                                 Düzlem 22                                  Düzlem 24 

 

 
Şekil 3. Santrifüj Fanın Üfleme Ağzından PGHÖ Yöntemi Ile Elde Edilen Düzlemsel Üç Boyutlu 

Ortalama Hız Verileri. 
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Düzlem 25                                  Düzlem 26                                  Düzlem 27 

 
Düzlem 28                                  Düzlem 29 

 
 

Şekil 3 Devamı. Santrifüj Fanın Üfleme Ağzından PGHÖ Yöntemi Ile Elde Edilen Düzlemsel Üç 
Boyutlu Ortalama Hız Verileri.  

 
İlk 8 vektör haritası incelendiğinde hızların 1 m/s ‘nin altında olduğu görülmüştür. Bu ölçüm düzlemleri 
zaten fanın çıkış ağzının dışında konumlanmış durumdadır. Ancak fanın çıkış ağzının diğer tarafındaki 
verilerle karşılaştırıldığında (Düzlem 22 ve sonrası) akış yapısının oldukça farklı olduğu 
gözlemlenmektedir. Bunun nedeni, temel santrifüj fan akışının merkezden dışarı doğru olmasıdır. 
 
9 no ’lu ölçüm düzleminde fanın ilk başladığı ölçüm noktasında akışın hızı artmaya başlamaktadır. 
Fanın ağzı boyunca 12~15 m/s mertebesinde çıkış hızlarından oluşan bir akış çekirdeği ve bunun 
etrafında durgun hava ile jet akışının temas ettiği geçiş bölgesi gözlemlenmiştir. Bu bölgelerde, siyah 
ile gösterilen +z yönlü akış bileşenlerinin baskın oluşu akışın bu yönünde çarpık olduğunu 
göstermektedir. Bu sonuç aynı zamanda çalışmada stereo PGHÖ yönteminin kullanılmasını 
doğrulamaktadır. Tek kameralı bir PGHÖ sisteminin kullanılması durumunda bu konumdaki hızların 
ölçümünde düzlem dışı bileşenin hesaba katılmaması nedeni ile büyük ölçüm hataları gerçekleşmesi 
söz konusudur. 
 
Fanın bittiği konum olan 22 no 'lu ve daha sonraki ölçüm düzlemlerinde yüksek hızlı vektörlerin çıkış 
ağzından daha ileride başladığı gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, akışın inceleme düzlemine çapraz 
girmesidir. Yani bir önceki düzlemde görünen +z yönündeki (düzlem dışı) hız bileşenlerinin süreklilik 
gereği bir sonraki düzleme aktarılmasıdır. Dolayısı ile daha ileri bir ölçüm düzlemine bakıldığında 
vektörlerin başladığı konum da ileriye ötelenmektedir. Son inceleme düzlemi olan 29 no 'lu düzlem 
incelendiğinde yüksek hızlı vektörlerin inceleme alanının yarısını geçmiş olduğu gözlenmektedir. 

 
Düzlemsel veriler her ne kadar akışın detaylı incelenmesinde avantaj sağlasa da, tüm yapının 
anlaşılıp yorumlanması ve sonuçların hesaplamalı akışkanlar dinamiği sonuçları ile karşılaştırılması 
için zor bir araçtır. Bu nedenle, incelenen bu düzlemler interpolasyon yöntemi kullanılarak 
birleştirilmiştir ve hacimsel üç boyutlu hız haritaları haline getirilmiştir. 
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Şekil 4 ’te santrifüj fanın üfleme ağzında PGHÖ ile elde edilen üç boyutlu hacimsel hız haritası 
üzerinde işaretlenmiş eş hız yüzeyleri görülmektedir. İç tarafta açık yeşil ile görselleştirilmiş olan 12 
m/s, orta kısımda koyu yeşil ile gösterilmekte olan yüzey 7 m/s, dışarıda mavi ile gösterilmekte olan 
yüzey ise 3 m/s hızların oluşturduğu yüzeylerdir. Yüzeylerin üzerine yerleştirilmiş olan vektörler akış 
yönlerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak içindir. Şekil incelendiğinde akış karakteristiğinin +z yönüne 
olan yönelmesi Şekil 3 ’te de görüldüğü gibi gerçekleşmektedir. Ancak, akış profilinin alt kısmına 
bakıldığında düzlemsel verilerde seçilemeyen bir ayrılan akış yapısı olduğu görülmektedir. Bu akış 
yapısı kıvrılarak alt kısımdan ayrılmakta ve hem 12 m/s ’lik akış çekirdeğinde hem de 3 m/s ve 7 m/s 
’lik hız yüzeylerinde görülmektedir. Mevcudiyeti akışta enerji kayıplarına neden olabilecek bu akış 
yapısının konvansiyonel hız ölçüm yöntemleri ile tespit edilmesi mümkün değildir. 
 

 
Şekil 4. Santrifuj Fanın Üfleme Ağzından Elde Edilen Düzlemsel Üçboyutlu Hız Verilerinin 

İnterpolasyonu İle Elde Edilen Hacimsel Üç Boyutlu Hız Verisi Üzerinde Çizdirilmiş Eş-Hız Yüzeyleri. 
(İç yüzey 12 m/s, orta yüzey 7 m/s, dış yüzey 3 m/s) 

 
 
3.2. Santrifüj Fanın Emiş Ağzının İncelenmesi 
 
Emiş ağzında yapılan inceleme sonucunda, akış yapısının beklendiği gibi oldukça düzenli olduğu 
görülmüştür. Şekil 5 ’te, Santrifüj fanın emiş ağzından elde edilen düzlemsel üçboyutlu hız verilerinin 
interpolasyonu ile elde edilen hacimsel üç boyutlu hız verisi üzerinde çizdirilmiş eş-hız yüzeyleri 
verilmiştir. Yüzeyler dıştan içe doğru, 1 m/s, 2 m/s ve 3 m/s ‘lik hızların oluşturduğu yüzeyleri 
göstermektedir. 
 
Beklendiği gibi, emiş neredeyse her yönde simetriktir. Ancak, yüzeyler incelendiğinde üsten basık bir 
yarı küre şeklinde şekil aldıkları görünmektedir. Bu da emiş ağzına dik gelen akışın hızının daha 
yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun temel nedeni yüzeylere temas ederek gelen akışın bir kısım 
enerjisini sürtünme ile kaybetmesi olabilir. 
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Şekil 5.Santrifuj Fanın Emiş Ağzından Elde Edilen Düzlemsel Üçboyutlu Hız Verilerinin İnterpolasyonu 

İle Elde Edilen Hacimsel Üç Boyutlu Hız Verisi Üzerinde Çizdirilmiş Eş-Hız Yüzeyleri.  
(Dış 1 m/s, orta 2 m/s, iç 3 m/s) 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yapılan çalışmada bir santrifuj fanın üfleme ve emiş ağzındaki hız profilleri stereo PGHÖ yöntemi ile 
incelenmiştir ve veriler işlenerek bu cihazın emiş ve üfleme bölgesindeki akış karakteristiği üç boyutlu 
olarak elde edilmiştir. 
 
Elde edilen bu veriler; mevcut fanın veya fanın monte edileceği sistemin iyileştirilmesinde, mevcut 
fanın başka bir fanla karşılaştırılmasında ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerinin 
doğrulanmasında kullanılmaktadır. 
 
Günümüz teknolojisi ve enerji verimliliği ihtiyaçları düşünüldüğünde, PGHÖ yönteminin kullanılması ile 
akış yapılarının geliştirilmesi giderek bir ihtiyaç haline gelecektir.  
 
Bu çalışma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 00998.STZ.2011-2 kodlu projesi ile 
desteklenmektedir. 
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SÜPERMARKET SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI AMAÇLI İZMİR`DE BİR 

SÜPERMARKET SOĞUTMA SİSTEMİNİN İNCELENMESİ 
 
 

Halil TUZCU 
Ali GÜNGÖR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Enerji verimliliği, kaliteyi düşürmeden ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, tüketilen 
enerji miktarının en aza indirilmesidir. 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 %60-70’i kullanılır. Bu gibi sistemlerde, sistemin sürekli olarak gözetim altında 
tutulması, enerji verimliliği ve son yıllarda çevresel etkiler nedeni ile son derece önemlidir.  
 
Gerçekleştirilecek bu çalışmada, süpermarketlerde kullanılan soğutma sistemlerinin çeşitliliği 
incelenecek ve mevcut sistemlerin enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili çalışmalara yer verilecektir. 
Bu çalışma kapsamında İzmir’de bulunan, büyük müşteri kapasitesi ve mağaza hacmine sahip bir 
süpermarkette incelemeler yapılacak ve enerji verimliğini artırma çalışmaları gerçekleştirilecektir. 
 
Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen hedef, 
Türkiye'nin enerji yoğunluğunu 2020 yılına kadar %15 azaltmaktır. Bu hedef, aynı enerji ile daha fazla 
üretimin önünü açacak, enerji yatırım ihtiyaçlarını ve ithalat bağımlılığını azaltacak, ayrıca temiz 
çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır. 
 
Avrupa Birliği Hedefleri ve Türkiye’de belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, süpermarket soğutma 
sistemlerindeki enerji verimliliğinin hangi oranlarda artış sağlayabileceği de bu çalışmanın kapsamı 
içerisindedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Süpermarket soğutma, soğutma, soğutkanlar, enerji verimliliği. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy efficiency is a minimizing the amount of energy consumption without interrupting economic 
development and social welfare. The energy consumption in cooling is half or more of energy demand 
in a supermarket. Such products which are perishable need to be presented and storaged on these 
kind of chilled shelves. Compressors and condensers use amount of 60-70% of the total energy 
requirement in supermarket cooling systems. In such systems, energy efficiency is extremely 
important in recent years due to environmental influences if the system is kept under constant 
surveillance. 
 
To perform this study, we examined a variety of cooling systems used in supermarkets and on the 
efforts to increase energy efficiency of existing systems will be discussed. In this study, there are 
examinations in a supermarket which has a great customer capacity and studies to increase in energy 
efficiency.  
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The target set by Energy Efficiency Law with Ministry of Energy and Natural Resources is to reduce 
Turkey’s energy intensity by 15% up to 2020. This goal will pave the way for more production with the 
same energy, reduce investment needs and dependence on energy imports, will also be an important 
contribution to protect the clean environment.  
 
European Union goals and the regulations of Turkey, in supermarket refrigeration systems’ energy 
efficiency which provide increased rates are within the scope of this study. 
 
Key Words: Supermarket refrigeration, refrigeration, refrigerants, energy efficiency 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isı geçişinin her zaman sıcaklığın azaldığı yönde olduğu bilinen bir gerçektir, başka bir deyişle ısı 
geçişi, yüksek sıcaklıktaki ortamdan düşük sıcaklıktaki ortama olur. Bu doğal bir olgudur ve 
kendiliğinden gerçekleşir. Bu olgunun tersi kendiliğinden gerçekleşemez. Düşük sıcaklıktaki bir 
ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişi ancak soğutma makinelerinin kullanımı ile 
mümkündür. 
 
Soğutma makineleri de ısı makineleri gibi bir çevrimi esas alarak çalışır. Bir soğutma çevriminde 
kullanılan aracı akışkana, soğutucu akışkan (soğutkan) adı verilir. En yaygın kullanılan soğutma 
çevrimi buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimidir ve dört eleman ile gerçekleşir; kompresör, yoğuşturucu, 
kısılma vanası ve buharlaştırıcı. Soğutucu akışkan kompresöre buhar olarak girer ve burada 
yoğuşturucu basıncına sıkıştırılır.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Şekil 1. Soğutma Makinasının Temel Çalışma Prensibi 
 
Kompresör çıkışında kızgın buhar halinde olan akışkan, yoğuşturucuda çevre ortama ısı vererek soğur 
ve yoğuşur. Akışkan yoğuşturucudan sonra kılcal borulara girer ve kısılma etkisiyle basıncı ve 
sıcaklığı büyük ölçüde azalır. Soğutucu akışkan daha sonra buharlaştırıcıda soğutulan ortamdan ısı 
alarak buharlaşır. Çevrim buharlaştırıcıdan çıkan akışkanın kompresöre girmesiyle tamamlanır.  

İç ortam 

Dış ortam 
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Soğutucu ve buzdolaplarında kullanılan, soğutucu akışkana ısı geçişinin olduğu dondurucu bölümü, 
buharlaştırıcı işlevini görür. Buzdolabının arkasındaki borular ise akışkanın mutfaktaki havaya ısı 
verdiği yoğuşturucu kısmıdır. 
 
Süpermarket soğutma sistemlerinde aynı çevrim geçerlidir ve sistem daha büyük soğutma 
kapasitelerinde çalışma durumundadır. Sistemin çalışması esnasında kompresör ve kondenserlerde 
toplam enerji gereksiniminin %60-70’i kullanılır. Bu oranının azaltılması enerji verimliliği açısından 
oldukça büyük önem taşımaktadır. 
 
 
 
 
2. SOĞUTMA MAKİNALARININ ÇALIŞMA PRENSİBİ 
 
Soğutma makinalarının çalışma prensibi, farklı soğutma çevrimleri gruplarına göre incelenebilir. Bu 
gruplar;  
 

1. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi, 
2. Gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi,  
3. Gelişmiş buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri, 
   a. Kaskad soğutma sistmeleri, 

 b. Çok kademeli sıkıştırma yapılan soğutma sistemleri, 
4. Tek kompresör ile çalışan soğutma sistemleri, 
5. Birden fazla kompresör içeren soğutma sistemleri,  
6. Gaz akışkanlı soğutma çevrimleri,  
7. Soğurmalı soğutma sistemleri, 

 
şeklindedir. 
 
Her bir grup kendi içinde farklı çalışma elemanlarına sahip olsa da, soğutma verimliliğinin en fazla 
olabileceği Ters Carnot çevrimine bağlı olarak çalışırlar. Şekil 2’de Ters Carnot soğutma makinasının 
çevrimine bağlı olarak çalışan İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve T-s diyagramı verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin tesisat şeması ve T-s diyagramı [1]. 
 
1-2 Kompresörde izantropik sıkıştırma 
2-3 Yoğunlaştırıcıda çevreye sabit basınçta ısı verilmesi 
3-4 Genleşme cihazında kısılma 
4-1 Buharlaştırıcıda sabit basınçta ısı alınması 
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İdeal buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevriminde, soğutkan kompresöre 1 halinde doymuş buhar olarak 
girer ve izantropik olarak yoğunlaştırıcı basıncına sıkıştırılır. Bu izantropik sıkıştırma sırasında, 
soğutkanın sıcaklığı çevre ortamı sıcaklığının oldukça üzerine çıkar. Daha sonra soğutkan 2 halinde 
kızgın buhar olarak yoğuşturucuya girer ve çevreye ısı verilmesi ile 3 halinde doymuş sıvı olarak çıkar. 
Bu durumda da soğutkanın sıcaklığı hala çevre ortamı sıcaklığının üzerindedir. 
 
Doymuş sıvı olarak 3 halinde bulunan soğutkan, genleşme vanası veya kılcal borudan geçirilrek 
buharlaştırıcı basıncına kadar kısılır. Bu işlem sırasında soğutkanın sıcaklığı soğutulan ortamın 
sıcaklığının altına düşer. Daha sonra soğutkan 4 halinde, düşük kuruluk derecesinde doymuş sıvı 
olarak buharlaştırıcıya girer ve soğutulan ortamdan ısı alarak tümüyle buharlaşır. Soğutkan 
buharlaştırıcıdan doymuş buhar halinde çıkar ve kompresöre tekrar girerek çevrimi tamamlar. 
 
Carnot soğutucularının soğutma verimini belirlemek için Soğutma Etkinlik Katsayısı (COP; coefficient 
of performance) tanımlanır. 
 

,
1 1

1H L H L

L

L
SM Carnot

H L T T T T
T

TCOP T T = =
− −

=
−    (1) 

 
Burada iki sıcaklık farkının azalması, başka bir ifade ile TL’nin yükselmesi veya TH’nin düşmesi 
durumunda COP’nin de arttığına dikkat edilmelidir. Tersine Carnot çevrimi iki berlirli sıcaklık seviyesi 
arasında çalışan en etkin soğutma çevrimidir. Bu nedenle soğutma makinaları için ideal çevrim olarak 
ilk önce bu durumun incelenmesi doğaldır [1]. 
 
 
 
 
3. SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN SEÇİMİ 
 
3.1. Soğutucu Akışkan (Soğutkan) Çeşitleri 
 
Bir önceki bölümde çevrimdeki iki farklı sıcaklık farkının azalmasının COP değerini artırmasından 
bahsedildi, peki bu sıcaklık farkını azaltabilmek için TL sıcaklığında değişiklikler yapılabilir mi? Evet, 
soğutma çevriminde farklı akışkanlar kullanılır ve kullanılan akışkanın buharlaşma sıcaklığına bağlı 
olarak COP değerinin artırılması mümkündür. 
 
Bir soğutma sistemini tasarlarken seçilebilecek birçok soğutucu akışkan vardır. Bunlar arasında 
kloroflorokarbonlar (CFC), amonyak, hidrokarbonlar (propan, etan, etilen vb), karbondioksit, hava 
(uçakların iklimlendirilmesinde kullanılan) ve hatta su (donma noktasının üzerindeki uygulamalarda) 
sayılabilir [1]. 
 
Soğutma sistemlerinin kullanılmaya başlanıldığı ilk günlerden itibaren çeşitli soğutucu akışkanlar 
kullanılmıştır ve soğutucu akışkanlara ait zaman çizelgesi Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Soğutucu Akışkanların Kullanım Yıllarına Ait Zaman Çizelgesi [2]. 
 
İlk mekanik soğutma 1990’lı yılların başlarında gerçekleştirildi. Özellikle son 25 yıl içinde ise 
soğutkanların çevreye karşı olan zararları da dikkate alınarak kullanımına devam edilmiştir. Mekanik 
soğutma öncesinde ise bilinen ilk soğutkan hava olmuştur. İlk buhar sıkıştırma çevrimi uygulandığında 
ise daha karmaşık sistemlerin kullanımı gerekmiştir fakat daha etkili sonuçlara ulaşılmıştır. Buhar 
sıkıştırma çevrimlerinde kullanılan ilk akışkanlar amonyak ve karbondioksit olmuştur. Amonyağın 
çevreye karşı zehirleyici etkilerinden dolayı Avrupa, Yeni Zelanda ve Avusturalya gibi yerlerde 
kullanımı azalmıştır. Karbondioksitli sistemlerde ise yüksek basınç gerekmektedir fakat 1945’lere 
kadar kullanımı devam etmiştir [2].  
 
 
3.2. Süpermarket Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutma Sistemleri 
 
Sentetik soğutma sıvıları ıslanma özelliği sayesinde işlenen parça üzerinde tutunmayı azaltarak, 
makine ve makine parçalarının daha temiz kalmasını sağlar bu sayede ekipman genel ömrü uzamış 
olur. Süpermarket soğutma sistemi hatları genellikle uzun borulama yapılması gereken hatlardır ve bu 
nedenle sentetik soğutma sıvıları kullanımı yaygın olmuştur fakat sentetik sıvılar grubundan olan CFC, 
HCFC ve HFC gibi soğutkanların ozon tabakasına zarar verdiği ve küresel ısınmada rol oynadığı 
bilinmektedir.  
 
Son yıllarda sentetik soğutkanların yerine doğal soğutkanlar almaya başlamıştır. Doğal soğutkanlar 
olarak su, asal gazlar, hidrokarbonlar, amonyak ve CO2 gibi soğutkanlar arasında, CO2; 0oC‘nin 
altındaki sıcaklıklarda ve sıkıştırmalı buhar çevriminde çalışabilen çevreye zararsız ve yanıcı olmayan 
tek soğutkandır [3]. 
 
Süpermarket soğutma sistemlerinde boruların yerleştirilmesinin ve birleşim noktalarındaki işçiliğin 
önemi oldukça fazladır. Eski sistemlerde %30 ve daha fazla olan soğutkan kaçakları, yeni sistemlerde 
%15 ve daha az oranda olmaktadır [4]. Belirtilen bu durumlardan dolayı süpermarket soğutma 
sistemlerinde doğal soğutkanların kullanılması önemlidir. 
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CO2 kullanan süpermarket soğutma sistemleri ile R404A kullanan süpermarket soğutma sistemleri 
arasındaki yıllık enerji tüketimi kıyaslandığında; kuzey ve orta Avrupada yapılan çalışmada CO2 
kullanan sistemlerin %10 daha az enerji tükettiği görülmüştür [5]. 
 
3.2.1. CO2 Merkezli Sistem Çözümü 
 
Teknoloji ilerledikçe farklı akışkanlarla farklı çalışmalalar yapılmıştır. Bunlardan birisi de 2008 yılında 
Sawalha tarafından yapılan 2 kademeli CO2 merkezi sistem uygulaması olmuştur. Dış ortam 
sıcaklığının 10~40oC olduğu sıcaklık aralığında en yüksek COP değerini CO2 vermiştir [6]. 
 

 
 

 
Şekil 4. Yüksek Basınçlı Sıkıştırma Durumunda Bir veya İki Kademeli Sıkıştırma İle CO2 Merkezli 

Sistem Çözümü [6]. 
 
Tek basamaklı ya da iki basamaklı olarak kullanılan sistemde (Şekil 4) iç ısı değiştiricinin etkisi 
fazladır. İç ısı değiştiricinin farklı değerlerinde, farklı çevre sıcaklıklarında, farklı deşarj basıncı 
değerlerinde CO2’ye ait COP değerleri Şekil 5’te verilmiştir. 
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Şekil 5. İç Isı Değiştiricinin Farklı Değerlerinde, Farklı Çevre Sıcaklıklarında, Farklı Deşarj Basıncı 
Değerlerinde CO2’ye Ait COP Değerleri [6]. 

 
CO2 ‘li sistemlerin tekil kullanımı olduğu gibi farklı soğutucu gazlar ile birlikte kaskad sistemler olarak 
kullanımı da mevcuttur. Şekil 6’da sıcaklıkların yükselmesi ile NH3/CO2 kaskad sisteminin COP 
değerinin arttığı görülmektedir. 
 

 
 
Şekil 6. Çevre Sıcaklığı 10~40oc Arasında Olduğu Durumda Farklı Soğutkanların COP Değerleri [6]. 

 
Gerçekleştirilen yeni uygulamalara CO2 yükseltici sistemler de girmiştir. Soğutma ihtiyacının fazla 
olduğu bölgeler Şekil 7’deki gibi CO2 yükseltici sistemler ile soğutulabilmektedir [7]. 
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Şekil 7. CO2 Yükselticili Süpermarket Sistem Şeması [7]. 
 
Süpermarketlerde kullanılan geliştirilmiş sistemler iki amacı gerçekleştirmelidir. Enerji verimliliği 
açısından mükemmel olması, soğutkan kaçakları nedeniyle küresel ısınma potansiyeli olarak bilinen 
TEWI’nin (Total equivalent warming impact) düşük düzeylerde olmasıdır. Bu amaçla geliştirilen farklı 
sistemler mevcuttur [8]. Bunlardan biri olan ve soğutma yükünün fazla olduğu sistemler için kullanılan 
çoklu kompresörlü soğutma sistemi Şekil 8’de görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 8. Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemi Bileşenleri [8]. 
 
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 
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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 [8].  
 
 
3.2.2 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 9’da ikincil kapalı devreli bir sistemin bileşenleri gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 9. İkincil Kapalı Devreli Tip Sistemin Bileşenleri [8]. 

 
Şekil 9’daki 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 hattından, normalde makine 
odasının çatısında bulunan kondenserlere gönderilir. Evaporatif bir kondenser kullanılacak olursa 
daha düşük ortalama kondenser sıcaklığı ile çalışılabilir ve hava soğutmalı kondenserlere nazaran 
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daha az fan 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 9’da 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 [8].  
 
İkincil kapalı devreli sistemler, birincil sistemlerin verimliliğini artırma 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 10 
şematik olarak kademeli bir sistemi göstermektedir. Bu uygulamada yüksek sıcaklık kademesinde 
soğutkan olarak propan kullanılmıştır ve düşük sıcaklık kademesi (bu kademede soğutkan olarak CO2 kullanılmıştır) kondenserden ısı çeker ve aynı zamanda propilen glikol gibi bir salamuranın 
soğutulmasında kullanılır. Bu salamura (soğutulmuş: chilled) gıda reyonlarının soğutulmasında 
kullanılan ikincil kapalı devredir. CO2 

 

kademesi ise direkt genleşmeli evaporatörler aracılığı ile 
dondurulmuş gıda reyonlarından ısı çekilmesini sağlar. Bu sistem uygun diğer farklı soğutkanlar ve 
salamuralar ile de çalıştırılabilir.  

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 
çözeltisinin -20oC sıcaklıkları ve altı mertebelerde ısıl ve basınç düşümü avantajlarının olduğu 
belirlenmiştir. Son zamanlarda sıvı CO2

 

’de her sıcaklık seviyelerinde Avrupa’da artan bir kullanıma 
sahiptir. Bunun anlamı boruların iç basınç dayanımların yüksek olması ve bu uygulamalarda önem 
kazanmasıdır [8].  
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Şekil 10. Propan/Karbondioksit Kademeli Soğutma Sistemi [8]. 

 
Aşağıda ikincil kapalı devrelerde kullanılan, daha önceki uygulama ve araştırmalarda önerilen 
akışkanlar verilmiştir [8].  
 

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  
Terminol  

 
 
3.2.3. Dağıtılmış Kompresör Gruplu Soğutma Sistemi 
 
Şekil 11’de 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 
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kurtarılmıştır. Kompresör kabinetleri sergi yerleri döşemesi altına veya sergi yerleri çevresel 
yerleştirilip, hemen çevre duvarı sonrasına yerleştirilebilmektedir. 
 

 
Şekil 11. Dağıtılmış Kompresör Gruplu Soğutma Sistemi Bileşenleri [8]. 

 
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 
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 11’de 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 
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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.  
 
 
 
 
4. İZMİR’DE BİR SÜPERMARKET SOĞUTMA SİSTEMİNİN İNCELENMESİ 
 
Süpermarketlerde kullanılan soğutma sistemleri genellikle soğutma dolap ve reyonlarına ulaşan ortak 
boru hatlarına sahiptir ve soğutma yükünün fazla olduğu sistemlerdir. Süpermarket soğutma 
sistemlerinde orta ve düşük sıcaklık istenen her bir ürün soğutma reyonuna ayrı olarak evaporatör ve 
konsenser yerleştirilmesi zordur. Böyle durumlarda soğutma sistemi; merkezi doğrudan genişlemeli 
(DX) (Şekil 12) ya da dağıtılmış doğrudan genişlemeli (Şekil 13) olarak devreye alınır [9].  
 
Çoklu kompresörlü DX sistemler için soğutkan miktarı gereksinimi cok yüksek kapasitelerdedir, 
soğutkan kapasitesinin birim kW’ı için 4–5 kg mertebelerindedir [8].  
 

 
 

Şekil 12. Merkezi Doğrudan Genişlemeli (DX) Sistem [9]. 
 
Merkezi doğrudan genişlemeli sistemlerde düşük sıcaklık (DS) ve orta sıcaklık (OS) evaporatöleri aynı 
hat üzerinde bulunmaktadır. Evaporatörlerde gereken soğutma ihtiyacı ayarlanır ve ürün soğutma 
bölgesine aktarılır. Fakat bazı durumlarda yalnızca düşük sıcaklık istenen bölgelere soğutma işlemi 
uygulanması gerekirken, orta sıcaklık bölgelerinde de fazladan soğutma işlemi yapılmış olur. Böyle 
durumlarda düşük sıcaklık ve orta sıcaklık bölgelerinin birbirinden ayrılması gerekir. Şekil 13’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 borulama işlemlerine gerek kalmaz.  
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Şekil 13. Dağıtılmış Doğrudan Genişlemeli Sistem [9]. 

 
Dağıtılmış doğrudan genişlemeli sistem, merkezi doğrudan genişlemeli DX sisteme benzer özellik 
taşımaktadır fakat dağıtılmış doğrudan genişlemeli sistemde kompresörler kondenserin ya hemen 
bitişiğinde ya da kondenser kabininin içinde yer alırlar. Merkezi bir kompresör ünitesi kullanılması 
yerine daha küçük kompresörlerler kullanılır ve her biri kondenser ünitesine yerleştirilir. Kondenser 
üniteleri genellikle çatıya montajlı olur ve soğutkan için uzun borulama hatlarına gerek kalmaz. 
Kondenser üniteleri genellikle efektif kullanılabilecek halde, ucuz ve kolay montajlanabilecek şekilde 
kontrol edilebilecek özellikle fabrikadan hazır halde alınır. Bu durum soğutkan kaçaklarının aza 
indirilmesinde ve daha kısa mesafede daha düşük çaplı boru kullanılmasında etkilidir. Fakat bu sistem 
her zaman pratik olmayabilir çünkü binanın yapısı ve yerine göre kullanımı mümkün olmayabilir. 
 
İzmir’de incelenene süpermarket soğutma sisteminde kompresör grubu; 3+3+2 kompresör olmak 
üzere 10 adet kompresör içermektedir. 3 farklı grup halinde çalışan kompresör gruplarının bağlı 
olduğu; 
 
 Evaporatör sıcaklığı Grup Adı 
1.grupta -18o Düşük sıcaklık hattı C 
2.grupta +4o Orta sıcaklık hattı C 
3.grupta +15~30 o İklimlendirme hattı C 
 
belirtilen evaporatör sıcaklıkları istenmektedir. 
 
3.grubun ofislerdeki iklimlendirme şartlarını sağlayabilmek için kullanılmasından dolayı bu çalışmada 
yalnızca 1. ve 2. grup incelenmiştir. Şekil 14’te belirtilen 1.ve 2. grup için soğutma sistemi şeması 
gösterilmiştir. 
 
Orta sıcaklık raf hatları; pastaların, süt ürünlerinin ve buna benzer diğer ürünlerin bulunduğu yaklaşık 
+4oC sıcaklık istenen soğutma hatlarıdır. İncelenen süpermarket soğutma sisteminde orta sıcaklık 
hattına bağlı soğuk ürün saklama reyonlarında gereken güç 180 kW olarak hesaplanmıştır. 
 
Düşük sıcaklık raf hatları; donmuş ürünlerin, et ürünlerinin ve buna benzer diğer ürünlerin bulunduğu 
yaklaşık -18oC sıcaklık istenen soğutma hatlarıdır. Ayrıca bu hat balık reyonunda kullanılan buzların 
üretimi için ve karlama makinası hattına bağlıdır. Düşük sıcaklık hattındaki sergi reyonu ihtiyacı, orta 
sıcaklık hattına oranla daha az olduğu için düşük sıcaklık hattına bağlı soğuk ürün saklama 
reyonlarında gereken güç 150 kW olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 14. Paralel Kompresör Bağlantılı, Orta ve Düşük Sıcaklık Hatlı Soğutma Sistemi Şeması. 

 

 
 

Şekil 15. Kaskad Soğutma Sistemleri 
 
İzmir’de incelenen süpermarket soğutma sistemi kaskad tip soğutma sistemine sahiptir. Kaskad 
sistem teknolojisi ile HFC gibi soğutucu akışkan kullanan sistemlerin düşük ve orta sıcaklık hatta 
olarak ayrılması mümkün hale gelmektedir fakat bizim incelediğimiz süpermarket soğutma sisteminde 
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soğutucu akışkan olarak önceki yıllarda amonyak kullanılmış olmasına rağmen şu an R404A soğutucu 
akışkanı kullanılmaktadır.   
 
Kaskad (kademeli) soğutma sistemlerinde düşük sıcaklık hattındaki yoğuşma sıcaklığı oldukça düşük 
olacağı için aşırı yüksek basınçlara gerek kalmadan bu hattaki soğutucu akışkan olarak R744 (CO2

 

) 
kullanılabilir. Bu hat üzerindeki ortalama basınç değeri daha düşük olacak ve yaklaşık 30-35 bar 
olacaktır [9]. 

İncelenen kaskad süpermarket soğutma sisteminin enerji verimliliğinin yüksek olması ile birlikte bu 
sistemin daha verimli hale getirilmesi için ikincil sistemler adı verilen soğutma sistemlerinin 
kullanılması daha uygun olacaktır (Şekil 16).  
 

 
 

Şekil 16. İkincil Soğutma Sistemleri [9]. 
 
İkincil soğutma sistemlerinde soğutulmuş sergi reyonlarındaki ısı genellikle glikol ya da bilinen diğer 
soğutkanlar gibi ikincil bir akışkan tarafından orta sıcaklık evaporatörlerine / ısı değiştiricilerine taşınır. 
Isı değiştiriciler kondenserlere yakın şekilde montaj edilir. Bu durum orta sıcaklık hattı soğutma yükünü 
ve soğutma kaçaklarını önemli ölçüde azaltır. 
 
İkincil soğutma sistemlerinde süpermarket içersinde soğutucu akışkanın dolaşımını sağlayabilmek için 
bir pompaya ve düşen sıcaklığı dengelemek için ekstra bir ısı değiştiricisine ihtiyaç vardır. Isı 
transferinin gerçekleşebilmesi için ısı değiştiricide sıcaklık farkının olması gerekmektedir, dolayısıyla 
orta sıcaklık hattındaki buharlaşma sıcaklığının ikincil soğutkan sıcaklığından daha düşük olması 
gerekmektedir [9]. İkincil sistemler daha önceden bahsedilen DX sistemlere göre daha az işletme 
maliyetine ihtiyaç duyar. 
 
İncelenen süpermarket soğutma sisteminde gereken en az güç 330 kW olarak hesaplanmıştı. Bu 
sistemde kullanılan kompresörler, soğutma sisteminde kullanılan enerjinin %70’ini tüketmektedir. 
Kompresörler paralel olarak dış kabin uygulaması ile süpermarket dışına yerleştirilmiştir. Çalışmanın 
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yapıldığı süpermarketlerde her grup içerisinden 1 kompresör frekans kontrolü ile çalışmaktadır ve 
böylelikle artan ve azalan soğutma yükleri karşılanmaktadır. 
 
Teknolojik gelişmelerle birlikte CO2 ‘li soğutma sistemlerinin kullanımı da zaman içinde 
yaygınlaşacaktır. CO2’li sistemlerin işletme maliyetinin oldukça düşük olması ve çevreye olan kaçak 
zararlarının en az seviyede bulunması CO2’li sistemlerin kullanımını daha cazip hale getirmektedir. 
Dolayısı ile İzmir’de incelenen soğutma sisteminde de CO2 ‘li soğutma sisteminin kullanımı 
gerçekleşmelidir. 
 

 
 

Şekil 17. CO2 Hızlandırıcı Transkiritik Sistem [9]. 
 

CO2’li sistemlerin ilk yatırım maliyeti, sistemdeki yüksek basınç çalışma şartları dolayısı ile yüksektir. 
İşletme maliyeti ve çevrenin korunması konusunda CO2 ve CO2’li kaskad sistemler diğer soğutucu 
akışkanlı sistemlere göre zaman içinde daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanacaktır. 
 
Şekil 11’de hem orta sıcaklık hem düşük sıcaklık hatlarında R744 (CO2) kullanılmıştır. Düşük sıcaklık 
kompresörleri, orta sıcaklık evaporatörlerindeki buhar basıncını artırıcı, hızlandırıcı bir etki 
yapmaktadır. Dış ortam sıcaklığının 23oC’nin üzerinde olduğu bir durumda kompresörlerdeki basınç 
R744’ün kritik basınç değeri olan 74 bar’ı geçecektir. Bu nedenle kondenser sistemdeki gazın yoğuşup 
sıvı haline geçmemesi için gaz soğutucu görev yapmaktadır. Soğutulmuş sıvı doğrudan kısılma valfine 
gönderilir ve bir kısmı yoğuşur kalan kısmı gaz olarak kalır. Sıvı ve gaz, basıncın 35-40 bar 
civarlarında olduğunu basınç valfi tarafından kontrol edilen flaş tankında ayrışır. Sıvı kısım daha sonra 
orta ve düşük sıcaklık kabinlerine ortalama basınç değerlerinde gönderilir. Flaş tankındaki gaz ise ek 
genişleme elemanı ile orta sıcaklık kompresörlerinin vakum etkisi ile gönderilir. Ayrı olarak flaş gaz 
kompresörü kullanılırsa daha sıcak bölgelerdeki sistem verimliliği artabilir [9]. 
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SONUÇ 
 
Kompresörün Enerji Tüketimi Açısından Değerlendirme; 
 
Farklı süpermarket soğutma sistemleri incelenmiş olup, enerji kazançlarının nasıl artırılabileceği ile 
ilgili çalışma yapılmıştır. Kompresörler sistemdeki enerji tüketiminde büyük bir orana sahip olup 
(%60~%70) kompresör ve sistem seçiminin önemi vurgulanmıştır. 
 
Kompresör seçiminin önemli olması kadar sistemin soğutma yüküne karşılık vermesi de önemlidir. 
Sistemin ilk çalışması esnasında tam yük ile çalışan bir sistem 1~2 saat içerisinde kararlı hale gelir ve 
sonrasında sistemin soğutma ihtiyacı azalacaktır. Azalan soğutma yüküne karşılık bazı kompresörlerin 
devre dışı bırakılması veya gerektiğinde etkisinin azaltılarak kullanıması gereklidir. Bu durumu 
sağlayabilmek için frekans kontrollü kompresör sistemleri kullanılmalıdır.  
 
Frekans kontrollü sistemlerin kullanılmasında ise mümkünse düşük sıcaklık kompresörlerinin tümünün 
frekans kontrolü yapılarak kullanılması gerekmektedir. Hızlı bir şekilde çalışmaya başlayan ve bir anda 
durması gereken kompresörler yerine grup olarak birlikte hızlanan ve birlikte yavaşlayabilen 
kompresör grubunun kullanılması daha uygundur. 
 

 

 

 
Şekil 18. Kompresörün Frekans Kontrolü İle Kullanımı [10]. 

 
Kullanılan Soğutma Sistemlerinin Enerji Verimliliği Açısından Değerlendirme; 
 
Soğutma sisteminde kullanılan soğutucu akışkanın önemi de hem yatırım maliyeti hem de çevrenin 
korunması açısından büyük öneme sahiptir. Seçilecek akışkan tek olarak kullanılabileceği gibi kaskad 
sistemler olarak farklı akışkanların aynı sistemde kullanılması da mümkündür. CO2 ‘nin ilk yatırım 
maliyetinin yüksek olması ile kaskad sistemlerin kullanımı da ilerleyen teknolojik gelişmeler 
neticesinde yaygınlaşacaktır. 
 
Doğrudan genişlemeli DX sistemlerin orta ve düşük sıcaklık evaporatörlerinin ortak hatta sahip olması 
nedeniyle orta ve düşük hatlar arası ısı transferi fazla olmaktadır dolayısıyla DX olmayan diğer 
sistemlerin enerji tüketimi daha az miktardadır [9]. 
 
R744 ve R404A soğutkanlarından oluşan kaskad sistemlerde orta sıcaklık evaporatörlerinin basıncının 
daha düşük olmasından dolayı enerji tüketiminde az miktarda bir artış olacaktır fakat sistemin işletme 
basıncı koşulları olumlu bir etkiye sahiptir. 
 
Düşük sıcaklık hattında az enerji gereksinimine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, R744 soğutkanı ve 
R407A soğutkanı enerji tüketimi açısından yakın sonuçlar vermektedir. 
 
Orta sıcaklık hatlarında aynı sistem koşullarında R134a kullanıldığında, R410A’ya oranla daha fazla 
enerji tüketimi olmaktadır. 
 
Genel olarak enerji verimliliği sonuçları değerlendirilmeye alınacak olursa; R404A kullanan sistemlerin 
R407A DX soğutma sistemlerine geçmesi verimli sonuçlar verecektir. R404A kullanan soğutma 
sistemleri ile R744/R407A kaskad sistemlerinin verimlilikleri kıyaslandığında ise R744/R407A kaskad 
sistemleri iyi bir alternatif olacaktır. 
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Çevresel Etkiler ve Soğutkan Kaçakları Açısından Değerlendirme; 
 
Soğutma sistemleri ve soğutkanlar değerlendirilmeye alınırken Montreal Protokolüne uygun olması 
gereken GWP küresel ısınma potansiyeli (Global Warming Potential) ve ODP ozon tabakasına zarar 
verme (Ozone Depletion Potential) değerleri dikkate alınır (Tablo 1). Kullanılan soğutkanın çevereye 
vereceği zararları diğer soğutkanlar ile kıyaslamak mümkündür. Genellikle R744 ‘ye göre kıyaslama 
yapılır. Soğutkan seçiminde enerji verimliliğine dikkat edilmesi kadar çevreye karşı zararları da dikkate 
alınmalıdır. 
 
Tablo1. Soğutkanların GWP ve ODP Değerleri [11]. 
 

Soğutkan GWP ODPa 
R-12 10,900 1 
R-502 4,657 0.334 
R-507A 3,985 0 
R-404A 3,922 0 
R-407A 2,107 0 
R-22 1,810 0.055 
R-407C 1,774 0 
R-134a 1,430 0 
R-32 675 0 
R-290 (propan) 3.3 0 
R-600a (izobütan) 3 0 
R-1270 (propilen) 1.8 0 
R-744 (CO2) 1 0 
R-717 (ammonyak) 0 0 

 
Hem maliyet hem de çevreye olan etkiler açısından kullanılan soğutucu akışkanlar kullanıldığında 
Şekil 19’daki bilgilere ulaşılabilir. 
 
Şekil 19’dan görüldüğü şekilde R744 olarak adlandırılan CO2 soğutucu akışkanının kaskad soğutma 
sistemlerde kullanıması durumunda hem verimi yüksektir hem çevreye karşı zararı azdır olmaktadır. 
 
R404A kullanan DX soğutma sistemlerinin R134a’ya ya da R407A’ya geçmesi TEWI’nin azalmasını 
sağlayacaktır ve R407A en iyi sonucu verecektir [9]. 
 
R404A kullanılan dağıtılmış sistem ile R407A merkezi DX sistem kullanıldığında TEWI değerinde 
yaklaşık aynı azalma sağlanacaktır [9]. 
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1) R404A – R404A 
2) R134a – R404A 
3) R404A Salamura – R404A 
4) R404A – R744 Kaskad 
5) R134a – R744 Kaskad 
6) R717 salamura – R744 Kaskad 

 

 
Şekil 19. Soğutucu Akışkanların Küresel Isınmaya Olan Etkileri Ve Maliyet Avantajı Yönünden 

Karşılaştırılması [12]. 
 
R407A kullanılan dağıtılmış sistem ile R744 hızlandırıcı sistem kıyaslandığında TEWI değeri yakın 
çıkmıştır. 
 
R407A ile kullanılan tüm ikincil sistemlerde, Güney Avrupa’da yapılan ölçümlerde R744 hızlandırıcı 
sistemlere oranla daha iyi TEWI değerleri elde edilmiştir [9].  
 
Genel olarak çevresel etkiler ve sonuçları değerlendirilmeye alınacak olursa; R744 hızlandırıcı 
sistemler TEWI değerlerinin azaltılması konusunda mükemmel sistemlerdir. R744 ve R410A kullanılan 
ikincil sistemlerde ise az miktarda da olsa TEWI değerleri olacaktır. Genel olarak bakıldığında ise 
R744 kullanılan tekil ya da kaskad sistemlerin çevreye olan olumlu etkileri büyük oranda olacaktır.  
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ÖZET 
 
Dünyada market uygulamalarında farklı evaparatör sıcaklığına sahip soğutma sistemlerini tek merkezli 
beslemek için geliştirilen sistemler arasında düşük şarjlı çoklu kompresörlü soğutma sistemleri öne 
çıkmaktadır. Bu sistemler çoklu kontrol imkanının yanında düşük şarj miktarlarıyla daha az enerji ve 
daha az emisyon değerine sahiptir. Ancak bu sistemlerde de doğru soğutucu akışkan tercihi, sistemin 
enerji tüketimini, emisyon potansiyellerini doğrudan etkileyecektir. Bu çalışmada bir market 
uygulaması için düşük şarjlı çoklu kompresörlü soğutma sistemlerinin enerji ve ekserji analizleri 
yapılarak performansları incelenmiştir. Çalışmada yaygın kullanılan R-404A gazı ve R-507 gazı ile 
birlikte alternatif olarak değerlendirilen R-407C ve R-152a soğutucu akışkanları referans alınmıştır. 
Ayrıca her akışkan için toplam eşdeğer ısınma etkisi (TEWI) referans alınarak emisyon etkileri ayrı ayrı 
değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gün ışığı, Gün ışığı faktörü, Ofis binaları, Enerji kazanımı, Güneşle ısıtma.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Low-charged multi-compressor refrigeration systems stand out among cooling systems developed to 
feed a single center having different evaporator temperature in in the world market applications. These 
systems have less energy and fever emission values with quantities of low charge alongside multiple 
control systems. However,  the correct choice of refrigerant affects directly energy consumptions and 
emissions potentials also in these systems. In this study,  first, the performances of the low charge 
multi-compressor cooling systems for a market applications are examined as dependent on energy 
and exergy analyses. In these analyses, R-404A and R-507 gasses used commonly together with R-
407C and R-152a gasses considered alternative refrigerants are taken as reference. Besides, Effects 
of CO2 emissions are calculated separately for each refrigerant by the Total Equivalent Warming 
Impact (TEWI) taken reference.  
 
Key Words: Daylighting; Daylight factor, Office buildings, Energy saving, Solar heating. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünyada soğutma uygulamaları arasında yaklaşık %17 gibi önemli bir paya sahip ticari soğutma 
uygulamaları; yüksek enerji tüketen ve büyük miktarda soğutucu akışkan kullananan uygulamalardır. 
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Ticari soğutma uygulamalarından biri olan market soğutma sistemleri perakendecilik sektörü içinde, 
gıdaların korunması, muhafazası ve perakende satışları gibi pek çok hizmet uygulamasında yoğun 
olarak kullanılmaktadır. Market uygulamalarında maliyetler üzerinde önemli etkiye sahip olan bu 
sistemlerde enerji maliyetlerinin azaltılması, öncelikle sistem seçiminin doğru yapılmasına bağlıdır. 
Ayrıca, farklı soğutma alanlarına sahip market soğutmacılığında sistemlerin işletme maliyetleri 
üzerindeki etkileri, soğutucu akışkanların neden olduğu çevresel etkiler, bu sistemlerde enerjinin etkin 
kullanımı ile birlikte düşük emisyona sahip akışkan tercihini de öne çıkarmıştır[1].  
 
Market soğutma uygulamalarında çoğunlukla doğrudan sıkıştırmalı (DX) sistemlerin ve soğutucu 
akışkan olarak da R404A gazının yaygın olarak tercih edildiği görülmektedir. Bu sistemlerde yüksek 
enerji tüketimleri, hat kayıpları, yüksek miktarda soğutucu akışkan ihtiyaçları ve eski teknolojilere bağlı 
yüksek bakım onarım maliyetleri; ekonomik parametreleri ve çevresel koşulları olumsuz etkilemektedir. 
Günümüzde bu tür sistemler yerine farklı teknolojiler geliştirilmiştir. Bunlar arasında düşük şarjlı çoklu 
kompresörlü soğutma sistemleri de düşük akışkan şarjı ve yüksek verimleriyle dikkat çekmektedir[2].  
 
Soğutma uygulamalarında sistemlerin enerji verimlilik değerlendirmeleri, performans verimine (COP) 
bağlı olarak yapılmaktadır. Bu parametre sadece nicelik olarak enerji kullanımı ile ilgili 
değerlendirmeye imkan verirken, tersinmezliğin neden olduğu verimsizliğin ve sistemlerin neden 
olduğu çevresel etkilerin değerlendirilmesinde yeterli değildir. Oysa gerçek performanslar 
incelendiğinde, sistemlerin etiket değerlerinden farklı performanslar görülmekte, sistemlerde bunun 
nedenlerine ilişkin veriler bulunmamaktadır. Bu da enerji analizlerinin sistemlerdeki kayıplar veya 
tersinmezliklerin tanımlanmasında yetersizliğini göstermektedir. Termodinamik proseslerde enerji 
akışlarına bağlı tersinmezliklerin bir ölçüsü olarak ekserji analizleri öne çıkmaktadır.    
 
Referans alınan çevre koşullarında sistemde elde edilebilecek maksimum iş olarak tanımlanan ekserji 
termodinamik süreçlerde kütle ve enerji akışında niteliğin bir ölçüsüdür [3,4]. Termodinamik süreçlerde 
ekserji analizi; etkili bir konsepttir ve modern termodinamik yöntemlerde gelişmiş bir araç olarak 
kullanılır. Ekserji analizlerinin temel amacı ısıl ve kimyasal sistemlerde ortaya çıkan kayıpların önemini 
nicel olarak tahmin etmek ve nedenlerini araştırmaktır. Ekserji analizleri, enerji, basınç, sıcaklık gibi 
farklı termodinamik faktörlerin öneminin karşılaştırılması, bu termodinamik şartların süreç üzerinde 
etkilerinin iyi anlaşılması ve değerlendirilen sistemlerin tersinmezliklerinin tanımlanması, sistemlerin 
geliştirilmesinin en etkili yollarının tanımlanması için yol gösterir[5]. Ekserjiyi doğru anlamak ve verimle 
sağlanabilecek bilgiler çevresel etki ve sürdürülebilir enerji sistemleri alanında çalışan bilim adamı ve 
mühendisler için gereklidir. Günümüzde termodinamik süreçlerde yol gösterici pek çok çalışma 
görülmektedir.[6-10]. Benzer çalışmaların soğutma sistemleri ve uygulamaları için de yapıldığı 
görülmektedir[11-14].  
 
Yaklaşık yıllık 60-70 milyon soğutma sisteminin üretildiği günümüzde yüz milyonlarca soğutucu ve 
iklimlendirme üniteleri çalışmaktadır. İklim değişikliklerinin etkisine de bağlı olarak da talebin sürekli 
artacağı görülmektedir. 90’ların başından itibaren, stratosferde ozon tüketiminin artması, sera 
gazlarının emisyon etkileri nedeniyle soğutma ve iklimlendirme teknolojilerinde enerji tüketiminin 
azaltılması, daha çevreci akışkanların tercihini öne çıkarmıştır[15]. Son yıllarda toplam eşdeğer ısınma 
etkisi (Total Equivalent Warming Impact-TEWI) soğutucu akışkanların emisyon etkilerinin tespitinde 
kullanılan en aktif yöntemdir. TEWI değeri bir soğutma sisteminin enerji tüketimine bağlı dolaylı 
emisyonlar ile, soğutucu akışkanın küresel ısınma potansiyeline (GWP) bağlı doğrudan emisyon 
etkilerinin oluşturduğu toplam emisyon etkisini tanımlamayan önemli kriterdir[16]. 
 
Supermarket soğutma uygulamalarında enerjinin verimli kullanımı ve özellikle soğutma sistemlerinden 
kaynaklı emisyon etkilerinin azaltılması için başta düşük şarjlı çoklu kompresörlü soğutma sistemler 
gibi alternatif uygulamalar yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada düşük şarjlı çoklu kompresörlü bir 
soğutma sisteminin referans alınan R-404A, R-507, R-407C ve R-152a soğutucu akışkana ve birim 
soğutma kapasitesine bağlı olarak; COP ve ekserjetik performansları ayrı ayrı incelenmiştir. Daha 
sonra her bir akışkan için sistemin TEWI değerine bağlı CO2 emisyon etkileri de hesaplanmıştır.   
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2. SÜPERMARKET SOĞUTMA UYGULAMALARI 
 
Süpermarket soğutmada gıda ürünlerinin muhafazasından depolanmasına kadar pekçok sıcaklık 
aralığında pek çok alt sistemin çalıştırıldığı kompleks yapılara sahip farklı soğutma sistemleri 
kullanılmaktadır. Bu sistemlerde tercih parametreleri, başta ürün olmak üzere, depolama hacimleri, 
soğutucu akışkan tipi ve soğutucu akışkan kapasiteleri olarak sayılabilir. Bir süpermarket için enerji 
tüketim noktaları; soğutma, iklimlendirme ve aydınlatma olup, yıllık enerji tüketimleri yaklaşık 2 milyon 
kWh civarında iken, gross-market veya hipermarketlerde bu değer yaklaşık 3 milyon kWh’i 
bulmaktadır. Bu tüketim potansiyelinde, soğutma uygulamaları bir marketin toplam enerji tüketiminin 
yaklaşık %45-%60 aralığına sahiptir[17].  
 
Geleneksel uygulamalarda market soğutma için tercih edilen soğutma sistemlerinin başında çoklu 
kompresörleri ve doğrudan genleşmeli sistemler (Direct expansion systems-DX) olduğu görülmektedir. 
Marketin büyüklüğüne bağlı olarak birim kW soğutma başına ortalama 4-5 kW enerji tüketen bu 
sistemler; geleneksel buhar sıkıştırmalı çevrim esasına göre ve tercih edilen soğutucu akışkanın 
evaporatör kapasitesine bağlı olarak bulunduğu ortamdan ısının alınması ve ısının dış ortama atılması 
prensibiyle çalışırlar. Bu sistemlerde market sergi alanlarındaki evaporatör özellikli kabinler veya 
soğuk odalardaki doğrudan genleşmeli hava soğutmalı serpantinlere, yakın bir mahale yerleştirilmiştir. 
Bu sistemlerde kompresör, kondenser ve diğer elemanların bulunduğu bir makine dairesi vardır ve 
buradaki elemanlar ile evaporatör ünitelerinin bağlantıları için büyük miktarda boru hatlarına ihtiyaç 
duyulur. DX sistemler için soğutucu akışkan ihtiyacı birim soğutma yükü başına yaklaşık 4 veya 5 kg 
dır. DX sistemlerde uzun boru hatları ve bağlantı elemanlarının kullanılması, sistemlerde büyük 
miktarlarda soğutucu akışkan kayıplarının oluşmasına yol açar. Eski sistemlerde bu soğuucu akışkan 
kayıpları yıllık toplam miktarın yaklaşık %30’u kadarken yeni sistemlerde ise bu oran %15’leri 
bulmaktadır[1].   
 
Küresel ısınma üzerinde soğutucu akışkanların etkileri, büyük alanlarda ve kompleks yapılarda 
uygulanan bu sistemlerde %30’lara varan sızıntı oranlarının olması, uygulamada ürün özelliğine bağlı 
farklı zon ihtiyacı duyulan yapılar için sistem kontrollerinde yaşanan sorunlar ile birlikte verimliliğin 
düşük olduğu bu DX uygulamalar yerine, daha etkin sistemler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu sistemler; 
 

 İkincil kapalı devre sistemler (secondary loop systems); Birincil devre dışında, merkezi chiller 
ile kabinler arasında ikincil bir devrenin çalıştığı sistemlerdir. İkincil akışkan chiller tarafından 
soğututulur ve bu etkiye bağlı olarak kabin soğutmaları gerçekleşir. Bu sistemlerde, genellikle 
düşük ve orta sıcaklıklar için iki ayrı devre kullanılır. Donmuş gıdaların muhafazasında düşük 
sıcaklıkta,  soğık muhafazada ise orta sıcaklıkta soğutulmuş salamura kullanılır. Bu 
yaklaşımda iki hacim kontrolü yapılabilirken, her bir hacim farklı kompresör grubuyla kontrol 
edilmesi yatırım maliyetlerini olumsuz etkileyebilir. İkincil kapalı sistemlerde geliştirilen bir 
diğer yaklaşım; kademeli (kas-kad) soğutmadır. Bu tür sistemlerde yüksek sıcaklık bölümünde 
propan kullanılırken, düşük sıcaklık kademesinde CO2 kullanılmaktadır. Kademeli uygulamada 
CO2 özellikle donmuş gıda reyonlarında tercih edilen doğrudan genleşmeli evaporatörler ile 
ortamdan ısı çeker.  

 Yaygın(dağıtılmış) kompresör gruplu sistemler (distributed systems); çoklu kompresör 
gruplarının satış alanlarına yakın yerleştirildiği sistemlerdir. Bu sistemlerde yapı döşemesi altı, 
sergi yerleri çevreleri veya yakın çevre duvarı dışına yerleştirilen kompresör grupları küçük 
gruplar halinde besledikleri kabinlere yakın yerleştirilerek; sistem, makina odası ile satış 
reyonları arasında çok uzun borulamalardan kurtarılmıştır[18].  

 
 
2.1. Düşük Şarjlı Çoklu Kompresör Gruplu Soğutma Sistemi  
 
Düşük şarjlı çoklu kompresörlü soğutma sistemleri kontrol vanaları ve ekipmanlarla sistemlerde 
soğutucu akışkan şarjını kritik değerlerde tutarak düşük akışkanla sistemlerin çalıştırıldığı sistemlerdir. 
Düşük soğutucu akışkan kullanımına bağlı olarak sistemlerde düşük enerji kullanımını da 
sağlamaktadır. Bu sistemlerde bir diğer özellik ise kompresör gruplarının bulunduğu alanla evaparatör 
ünitelerin bulunduğu sergi alanları arasında boru mesafesinin etkilerinin de azaltılmasıdır. Bu 
sistemlerde uzun boru mesafelerinin önemi yoktur. Şekil 1’de düşük şarjlı bir soğutma sisteminin 
çevrim şeması verilmiştir[19,20].  
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Sıvı kontrol valfi 

Kabinler – Dondurucular

(Evaparatör grubu)

 
 

Şekil 1. Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemi [20].  
 

Düşük şarjlı sistemlerde soğutucu akışkan şarjının sınır değerleri, normal sıvı depolama tankında 
toplanan akışkanın çalışma parametrelerine bağlı kontrollü şarjına bağlıdır. Bu kontrol yardımıyla 
toplam soğutucu akışkan şarjında yaklaşık 1/3 oranında tasarruf sağlanmış olur. Bu şarj kontrol 
yaklaşımı, sistemde düşük akışkan kullanımına bağlı olarak çevrimin düşük sıcaklıklarda performanslı 
çalışmasını sağlar. Bu durum sistemde dolaylı olarak enerji tasarrufu sağlar. Bu sistemde 
yoğunlaşarak kondenserden çıkan soğutucu akışkan sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasında sabit bir 
farkının korunmasını sağlamak için sistemde kontrol valfi ve çevre sıcaklık sensörü kullanılır. Kontrol 
valfinden sıvı fazdaki soğutucu akışkan geçerken,  deşarj kollektöründe ısı değişimi sonucu buharlaşır. 
Bu sistemlerde önerilen minimum yoğuşma sıcaklık değeri düşük ve orta sıcaklıklı soğutmalarda 
sırasıyla 4.5 °C ve 15 °C’dir. [18]  
 
Düşük şarjlı sistemlerde evaparatörlerin ihtiyaç duyduğu minumum akışkan şarjına bağlı çalıştırılan bir 
diğer yaklaşım, prensip şeması Şekil 2’de verilen ikincil şarj kontrolü yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda şarj 
miktarı azaltılarak, evaparatörlerin kullanıldığı sergi reyonlarıyla depolama hacimlerine doymuş sıvı 
buhar karışımlı soğutucu akışkan gönderilir. Bu sırada denge ve kontrol valfleriyle kompresöre 
soğutucu akışkan girişi de kontrol edilir. Böylece evaparatör ve kompresörlerde soğutucu akışkan 
akışı kontrol altına alınır. Bu durum DX sistemlerle karşılaştırıldığında %30’lara varan bir tasarruf 
yaratır. Ayrıca sistemlerde by-pass kontrol vana kullanımı kompresörlerin düşük basınçta çalışma 
imkanı sağlar ki bu durum da sistemlerde enerji tasarrufunu sağlar. Soğutmada kompresörler kadar 
kondenser fanları da kompresör tüketimine yakın enerji tüketirler. Bu durumda fan kontrol stratejisinin 
geliştirilmesi de önemlidir. Bunun için değişken hızlı kondenser fanlarının kullanımı öne çıkmıştır. 
Ayrıca, bu sistemlerin bazı uygulamalarında kondenserdeki yoğuşma kontrol edilirken kullanılan ısı 
değiştiricileri yardımıyla elde edilen sıcak su iklimlendirme sistemleri gibi farklı amaçlar için 
kullanılabilme imkânı sağlar[19,20]. 
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Şekil 2. Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemi Bileşenleri[19]. 

 
Düşük şarjlı sistemlerde soğutucu akışkan olarak çoğunlukla R-404A gazı kullanılırken bazı 
uygulamalarda R-507 gazının da kullanıldığı görülmektedir. Bu sistemlerde şarj miktarı; evaparatörler 
tarafından şarjın minimum miktarlarda kullanıldığı sistemlerde ortalama %30, sıvı depolu sistemlerde 
ise bu oran %66’lara kadar çıkmaktadır[18]. Bu durum bu sistemlerde ortalama %25 daha aza 
emisyon salınımına yol açmaktadır. Oak Ridge National labaratuarın (ORNL) çalışmalarına göre, 
düşük şarjlı sistemler, geleneksel doğrudan genleşmeli (DX) sistemlere göre ortalama %11.6 daha 
düşük emisyon değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir[1].     
 
 
 
 
3. EKSERJİ KONSEPTİ  
 
Soğutma sistemlerinde makinelerin çalışma verimlerinin bir ölçüsü olarak etkinlik katsayısı(COP) 
tanımlanmıştır. COP, çekilen ısı miktarının kompresöre verilen enerji miktarına oranı olarak tanımlanır. 
Bir soğutma makinası için (COP) ;  

net

L

W

Q
COP    (1) 

 
dir [21]. Burada QL soğutulan ortamdan çekilen ısıyı, Wnet kompresöre verilen net işi ifade eder. 
Soğutma makinaları bir çevrim esasına göre çalışan sistemlerdir ve çevrim için elde edilecek net iş;  
 

LHnet QQW    (2)  

 
şeklinde ifade edilir. Burada QH makinanın bulunduğu dış ortama verilen ısıdır. Soğutma 
makinalarında COP birinci yasa verimi olarak ifade edilir. Bir soğutma makinasının gerçekte iş 
yapabilme kabiliyeti termodinamiğin ikinci yasasına göre ekserji kavramı ile tanımlanır. Soğutma 
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sistemlerinde ekserji verimi gerçek COP’nin aynı çalışma parametrelerinde tersinir bir makinanın 
COPtr’ye oranıdır. Bir soğutma makinasında COPtr;  
 

1

1




L

H

T

TtrCOP    (3)  

 
dir [22]. Burada TH dış ortam sıcaklığını, TL ısı çekilen ortam sıcaklığını ifade eder.  Bu durumda 
soğutma makinalarının ekserji verimi;  
 

tr

II
COP

COP
    (4) 

 
dir. Denklem (1) ve Denklem (3) birleştirilirse; 
 

net

LT

T

L

II
W

QQ
L

H 
   (5) 

 
dir [7].  
 
 
 
 
4. TEWI (TOPLAM EŞDEĞER ISINMA ETKİSİ) KONSEPTİ 
 
Soğutucu akışkanların neden olduğu emisyon etkileri özellikle çevresel tehditin artmasıyla birlikte pek 
çok yönüyle tartışılmaya başlanmıştır. İlk değerlendirmelerin yapıldığı Montreal protokolü sürecinde, 
atmosfer üzerinde sentetik soğutucu akışkanların sera gazı emisyonları ve küresel ısınma 
potansiyellerinin etkileri pek çok yönleriyle tartışılmıştır. Daha sonra 1990’da Londra konferansında, 
sistemlerde COP’lerin etkisine bağlı olarak soğutucu akışkanların küresel ısınma etkilerinin azaltılması 
için ozon tüketim özelliğine sahip maddelerle, küresel ısınma potansiyeli düşük akışkanların yer 
değiştirmesini amaçlayan bir prosedür tartışılmış ve soğutma sistemlerinde soğutucu akışkanların 
küresel ısınma potansiyelleri sorgulanmıştır. Bu toplantıyı izleyen Kopenhang toplantısında ise 
soğutma sistemlerinin neden olduğu toplam küresel ısınma potansiyelinin değerlendirildiği bir konsept 
sunulmuştur. Bu konsepte soğutma sistemi için fosil yakıtlı güç sistemlerinden sağlanan enerjinin CO2 
emisyon etkisi ile soğutucu akışkanın küresel ısınma potansiyeline bağlı CO2 emisyon etkisi 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme daha sonra Oak Ridge National Labaratuarı tarafından 
geliştirilen Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (Total Equivalent Warming Impact- TEWI) olarak 
tanımlanmıştır [2]. 
 
TEWI konsepti bir sistemin yaşam sürecinde kullandığı enerji nedeniyle atmosphere saldığı CO2 
emisyonunun küresel ısınma etkisiyle (indirect effect) soğutucu akışkan emisyonlarından ortaya çıkan 
etkilerin toplamı olarak geliştirilmiştir. Soğutma sistemlerinin üretim sürecinde neden oldukları seragazı 
emisyonları ve sistemlerin üretimi için harcanan enerjiden kaynaklanan emisyonları içeren yaşam 
döngüsü illim performansının (Life Cycle Climate Performance-LCCP) aksine TEWI sisteminin çalışma 
sürecindeki emisyonları içerir[16]. 
 
EN 378:2000’de tanımlanmış olan TEWI değeri herhangi bir soğutucu akışkanın emisyon 
potansiyelinin değerlendirildiği bir yaklaşım yöntemidir. Bu parametre farklı sistemlerin bağıl etkilerini 
doğrudan karşılaştırmak için kullanılabilen uluslararası bir yöntem ve eşitliktir. TEWI, yaşam sürecinde 
sistemlerin enerji tüketimleri ile küresel ısınma potansiyellerine bağlı çevresel etkileri kapsar. TEWI 
değerinin yüksekliği, çevresel etki yönüyle sisteminin zayıflığını gösterir. TEWI değeri;  
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olarak hesaplanır. Burada TEWI toplam eşdeğer ısınma etkisi, GWP küresel ısınma potansiyeli, SK 
sızıntı kayıpları, GDK geri dönüşüm kayıpları, ET enerji tüketimi, L sızıntı oranı, n sistemin çalışma 
süresi, m akışkan şarj miktarı, αrecovery geri dönüşüm faktörü, Eannual yıllık enerji tüketimi, β ise güç 
sisteminde üretilen CO2 emisyonudur. [23].  
 
Farklı maddelerin küresel ısınma etkileri GWP veya küresel ısınma potansiyelleri olarak bilinen ve CO2 
emisyonu için kullanılan bir indeksle karşılaştırılır. Bir maddenin küresel ısınma potansiyeli (GWP) 
maddenin 1 kg’ının 1 kg  CO2 ‘in küresel ısınma potansiyeline bölünmesiyle bulunur. Bu etkiler 100 
yıllık bir süre veya 500 yıllık bir süre için değerlendirilebilir [24]. 
 
Soğutma prosesleri tarafından oluşan iklimsel etkilerin bütünü doğrudan veya dolaylı sera gazı 
emisyonlarının toplamıdır. Doğrudan etki, ömür sürecinde kayıplar, bakım onarım ve sızıntı etkileri 
nedeniyle oluşan soğutucu akışkanların emisyonlarını içerir. Dolaylı etki ise güç sistemlerden sistemi 
çalıştırmak için gerekli elektrik enerjisine bağlı CO2 emisyon etkilerini içerir. Ancak enerjiye bağlı bu 
dolaylı emisyonlar ile atık yok etme dikkate alınmıştır [25].  
 
TEWI analizlerinde, üretilen enerjinin birim başına emisyonu dolaylı TEWI etkisinin hesaplanmasında 
dikkate alınan bir parametredir. Elektrik üretiminin CO2 emisyonu güç santrallerinde enerji taşınımının 
karışımına bağlıdır. Yeryüzünde sera gazı etkilerinin iklimsel sonuçları küresel bir problem olarak 
karşımıza çıkar. Dolaylı etkide birim güç başına CO2 emisyon etkisinin değeri dünyada farklı 
değerlendirmelerde kabul edilir. Bu çalışmada Avrupa’da, Japonya’da, Kuzey Amerika’da kabul edilen 

0.47 kg CO2/kWh değeri CO2 emisyon değeri olarak kabul edilmiştir [15]. 
 
 
 
 
5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER 
 
Düşük şarjlı uygulamaların örnekleri incelendiğinde yaklaşık 100 kW’lara ulaşan bir soğutma 
kapasitesi ve 40 kg’lara ulaşan bir şarj miktarı görülmektedir. Bu sistemlerde birim soğutma gücü için 
ortalama 2.77 kg/KW şarj miktarı kullanılmaktadır.  Çalışmada bu değer referans kabul edilmiş ve 
birim soğutma kapasitesi için analizler yapılmıştır. Ayrıca sistemlerde tercih edilen R-404A ve R-507 
soğutucu akışkan ile alternatif olarak incelenen R-152a ile R-407C soğutucu akışkanların -15/46 °C 
sınır sıcaklık değerleri için adyabatik koşullarda (1-5) eşitlikleri kullanılarak COP ve ekserjetik analizleri 
yapılmıştır. Evaparatör değişim sıcaklıklarının market ürün muhafaza koşulları değerlendirilerek -15 °C 
ile 5 °C aralığı arasındaki COP ve ekserjetik performansları ayrı ayrı hesaplanmıştır. Şekil 3’de bu 
soğutucu akışkanların COP dağılımları verilmiştir. 
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Şekil 3. Soğutucu Akışkanların COP Dağılımları 
 
Bu analizlerde en yaygın kullanılan R-404A gazının ortalama COP değeri 3.098 iken alternatif 
akışkanlar R-407C ve R-152a için bu değerler sırasıyla ortalama 3.194 ve 3.396 olarak bulunmuştur. 
Bu sistemler için R-404A gazı yerine alternatif akışkanların performans artışları sırasıyla ortalama 
%3.1 ile %9.62 arasında değişmektedir. Düşük şajlı bu sistemler için benzer değerlendirme ekserji 
analizleriyle de yapılmış elde edilen sonuçlar Şekil 4’de verilmiştir.       
 

 
 

Şekil 4. Soğutucu Akışkanların Ekserji Verimleri 
 

Ekserji verimi bu tür ısıl prosesler açısından tersinmezliklerin tanınması ve sistemlerde geliştirme 
potansiyellerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Analizlerde diğer sistemlere nazaran daha düşük 
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şarj oranı ile kullanılan bu sistemlerde akışkan tercihlerinin de sistemlerde performansı etkilediği 
görülmüştür. Nitekim en yaygın kullanılan R-404A soğutucu akışkan için %56.23 iken, alternatif olarak 
önerilen R-407C ve R-152a soğutucu akışkanları için bu oran sırasıyla ortalama %57.85 ve %61.50 
olarak tespit edilmiştir. Bu gazların mevcut gazlara göre mukayese edildiğinde R-404A’ya göre 
sırasıyla %2.88 ve %9.37, R- 507 gazına göre %3.53 ve %10.05 daha iyi performanslara sahiptir. Bu 
performanslar sistemin enerji tüketimiyle de ilişkilidir. Çalışmada soğutucu akışkanlara bağlı enerji 
performanslarındaki değişim Şekil 5’da verilmiştir.   

 
 

Şekil 5. Soğutucu Akışkanlara Bağlı Kompresörlerin Güç Tüketimleri 
 
Soğutucu akışkan tercihinin en önemli etkisi prosesin güç tüketimiyle değerlendirilir. En yaygın 
kullanılan R-404A gazının kullanılması, bu sistemlerde enerji tüketim değerleri yönüyle kötü bir tercih 
olduğunu göstermektedir. Mevcut gazlar arasında R-404A gazını kullanmak daha doğru bir tercih 
olarak görünebilir. Bu gazın ortalama güç tüketimi birim soğutma başına 3.01 kW iken, alternatif 
akışkan kullanımında R-407C için birim tüketim 2.94 kW, R-152a için 2.76 kW’tır.    
 
90’lı yılların başında iklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan soğutucu akışkanların ozon 

tüketim etkileri ve küresel ısınma potansiyelleri nedeniyle küresel ısınma etkileri oldukça yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Bu etkinin azaltılmasına yönelik olarak öncelikle, Montreal Protokolü ve Avrupa 

Konseyi Direktifi (3093/94) ile 1930’larda soğutma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan amonyak gibi 

soğutucu akışkanların yerine güvenli akışkanlar olarak kullanılan hydroclorofluorocarbons (HCFCs) ve 

clorofluorocarbons gazlarının kullanımını ve satışlarını sınırlandırılmıştır[2]. Bunların alternatifi olarak 

hydrofluorocarbons (HFCs) akışkanlar ve onların karışımları olan R-134a, R-404A, R-507, R-407C ve 

R-410A gazları market uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu gazların 

düşük ozon tabakasını inceltme potansiyellerine (ODP) karşın, yüksek küresel ısınma potansiyellerine 

(GWP) sahip olması çevresel etki yönüyle önemli bir problem olarak göze çarpmaktadır [3]. Düşük 

şarjlı sistemlerde kullanılan akışkanlar ile önerilen alternatif akışkanların çevresel özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir.  
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Tablo 1. Soğutucu Akışkanları Çevresel Özellikleri 
 

Soğutucu akışkanlar R-404A R-507 R-407C R-152a 

Ozon Tüketimi (ODP) 0 0 0 0 

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) 3900 4000 1530 140 

Atmosferde yaşam ömrü (yıl) 16  29 29 

 
Çevresel parametreler için geri dönüşüm faktörü en düşük 0.5 ve en yüksek 0.95 değeri için kabul 
edilmiştir. Sızıntı oranı ise düşük şarjlı sistemler için literatüre bağlı en düşük %15, en yüksek %30 
aralığında görünmektedir. Bu çalışmada da en düşük ve en yüksek sızıntı oranları dikkate alınarak 
analizler yapılmıştır. Çalışmada emisyon değerleri için yıllık 8600 çalışma saati referans alınmıştır. 
Çalışmada düşük şarjlı sistemlerin CO2 eşdeğeri emisyon potansiyelleri ayrı ayrı değerlendirilmiş ve 
elde edilen sonuçlar Şekil 6’da verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 6. Soğutucu Akışkanların TEWI Değerleri  
 
Bu değerlendirmelere göre TEWI analizlerinde R-404A gazının en düşük emisyon potansiyeli 202.3 
tonCO2/yıl, en yüksek 226.5 tonCO2/yıl olarak bulunmuştur. R-507 gazının emisyon potansiyeli ise R-
404A gazından daha yüksektir. Ancak alternatif olarak önerilen R-407C ve R-152a gazlarının emisyon 
potansiyelleri sırasıyla en düşük 187,3 tonCO2/yıl ve 168.2 tonCO2/yıl, en yüksek 198.7 tonCO2/yıl ve 
169.2 tonCO2/yıl olarak bulunmuştur.  
 
 
 
 
6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada düşük şarjlı soğutma sistemleri için farklı soğutucu akışkanlar referans alınarak 
öncelikle termodinamiğin birinci ve ikinci yasasına göre COP ve ekserji verimleri incelenmiştir. Daha 
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sonra her bir akışkanın çevresel etki potansiyelleri TEWI değerine bağlı olarak hesaplanmıştır. 
Analizlerde elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 
 

a. COP performansında R-404A gazı 3.098 iken, R-407C’nin 3.194, R-152a için 3.396 
bulunmuştur.  

b. Ekserji veriminde de benzer etki görülmüştür. Tersinmezlik oranı R-404A için %43.76 iken R-
407C’nin %42.15, R-152a için %38.50 bulunmuştur.  

c. Soğutucu akışkana bağlı kompresörlerin güç tüketimlerinde ise R-404A gazına göre R-152a 
gazı %8.31, R-407C gazı için %2.46 daha düşük değerlere sahiptir.  

d. CO2 eşdeğeri emisyon potansiyelleri incelendiğinde ise, alternatif olarak önerilen gazların 
emisyon potansiyelleri daha düşüktür. R-404A gazı referans alındığında R-407C ve R-152a 
gazları sırasıyla endüşük %7.41 ve %16.86, en yüksek %12.29 ve %25.29 olarak 
bulunmuştur.  

 
Bu çalışma düşük şarjlı sistemlerde daha az enerji tüketiminin olduğunu göstermiştir. Ancak bu tür 
potansiyel etkilerin yanında soğutucu akışkan tercihinin önemini de ortaya çıkartmıştır. Çalışmada 
ayrıca sadece COP değerlendirmesinin sistemleri değerlendirmedeki yetersizliğiyle birlikte, ekserji 
analizleriyle tersinmezliğin oranlarıda bulunabilmektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, tekrar dolaşımlı iklimlendirme sisteminde, %60 dış hava, %40 dönüş havası ve özgül 
nem sabit tutularak, farklı dış hava sıcaklıklarının soğutucu serpantin kapasitesine ve yok olan ekserji 
üzerine etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Analizler, enerji sistemlerinin analizinde yaygın olarak 
kullanılan ve akışkanların termo-fiziksel özelliklerini kütüphanesinde bulunduran Engineering Equation 
Solver (EES-V8.901-3D) isimli ticari yazılım kullanılarak geliştirilen programla yapılmıştır. Toplam hava 
debisi 12m³/h ve özgül nem 0,0054 kg.su buharı/kg.kuru hava değerinde sabit tutularak, dış hava 
sıcaklığı 30°C ile 48°C arasında değiştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre, farklı dış hava sıcaklıklarında 
soğutucu serpantin kapasitesi, soğutucu serpantinde yok olan ekserji miktarı, serpantin çıkış sıcaklığı 
ile dönüş havası sıcaklıklarının değişimi incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: İklimlendirme, Soğutucu Serpantin,  Ekserji, EES 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the effect of different outdoor air temperatures on the cooling capacity and  exergy 
destruction of the are experimentally carried out while keeping constant the ratio of outdoor air and 
return air flow rates as 60% and 40, respectively. The specific humidity of the outdoor air is also held 
constant. Thermodynamic analyses are performed by a program that is developed by means of 
Engineering Equation Solver (EES- V8.901-3D) software, which is commonly used in energy system 
analysis and contains thermo-physical properties of fluids in its own library. As the outdoor air 
temperatures are changed between 30°C and 48°C, total air flow rate and specific humudity are held 
constant as 12m³/h and 0,0054 kg.water vapor/dry air, respectively. According to the experimental 
results, the change of cooling capacity  and exergy destruction of the cooling coil, outlet temperature 
of the air from the cooling coil and return air temperature are investigated. 
 
Key words : Air-conditioning, Cooling coil,  Exergy, EES 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünya nüfusunun artması, bilimsel ilerlemeler ve bununla birlikte teknolojinin gelişimi sonucu enerji 
ihtiyacı büyümektedir. Buna karşılık dünya üzerindeki çeşitli enerji rezervlerinin gün geçtikçe azaldığı 
bilinmektedir. İklimlendirme sistemleri insanların yaşam standartlarını yükseltmek ve konfor sağlamak 
için tasarlanır. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde tek bir sistemle ısıtma ve soğutma ve elektrik 



    _______________________  564 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

enerjisi birim fiyatının ucuz olması açısından iklimlendirme sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte artan enerji tüketimi, enerji maliyetleri ve çevre problemlerini de beraberinde getirir. Bu 
problemlerin azaltılması için iklimlendirme sistemlerinin enerji verimliliği ve tasarrufuna yönelik 
çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.  
 
Günümüzde endüstriyel tesislerin dışında iklimlendirme uygulamalarının da enerji gereksinimi 
küçünsenmeyecek kadar fazladır. Gerekli konfor şartlarını sağlamanın yanında, bu sistemlerin enerji 
tüketimi bakımından da ekonomik olmaları gerekir. Ekserji analizi, enerji sistemlerinin 
tasarlanmasında, sistem performansının belirlenmesinde önemli rol oynar. Sistemdeki enerji 
dönüşümleri sırasında enerjinin bir kısmı tersinmezliklere, yani kullanılamayan enerji olarak 
harcanmaktadır. İklimlendirme sistemlerinde enerjinin verimli kullanılması için, bu sistemlerin detaylı 
bir şekilde enerji ve ekserji analizi yapılmalıdır ve sistemdeki ekserji kayıplarının miktarı belirlenmelidir. 
İklimlendirme sistemlerinin de exerji analizi üzerine yapılan birkaç çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda, 
iklimlendirme sistemleri ekserji açısından olduğu kadar enerji açısından da ele alınmıştır.  
 
EES yazılımı kullanılarak geliştirilen program ile, mekanik havalandırmalı bireysel ısıtma sisteminin 
enerji ve ekserji analizi yapılmış, ısıtma, havalandırma ve kullanım amaçlı sıcak su sistemlerinin 
matematiksel modeli hazırlanmış ve kullanılan enerji kaynağına bağlı olarak entropi üretimi, 
tersinmezlikler, enerji ve ekserji verimlilikleri ve emisyon değerlerini araştırılmıştır [1]. EES yazılımı 
kullanılarak yapılan diğer bir çalışmada, ofislerde iklimlendirme için kullanılan değişken hava debili 
(VAV) sistemlerin ekserji analizini yapılarak, enerji, ekserji verimliliği ve sistem tarafından kullanılan 
elektrik üretimine bağlı olarak açığa çıkan eşdeğer CO2 emisyonları incelenmiştir [2]. Ayrıca, sistemin 
ekserji verimliliğinde en büyük iyileştirmenin ısı kaynağının, elektrik, güneş veya jeotermal gibi 
yenilenebilir enerji kaynakları olması durumunda elde edileceği belirtilmiştir [2]. 
 
Tekrar dolaşımlı iklimlendirme sisteminin ekserji analizi yapılarak, kış ve yaz mevsimleri için sistem 
elemanlarının ekserji kayıpları ve sistemin ekserji verimi hesaplanmış, her iki mevsim şartlarında da 
sistemin ekserji veriminin çok düşük olduğu belirtilmiştir [3]. Montreal’da bulunanan büyük bir çalışma 
ofisinin yaz ve kış iklimlendirmesinde kullanılan değişken hava debili iklimlendirme sisteminin enerji ve 
ekserji analizi, EES yardımıyla geliştirilen bir bilgisayar programı ile yapılarak, yılın bütün aylarına göre 
sistemin ısıtma ve soğutma tesir katsayıları tespit edilmiştir [4]. Hollanda enerji standartlarına göre 
binaların ve ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin detaylı ekserji analizi yapılarak, 
binaların ısıl ekserji ve enerji ihtiyaçları ile ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde 
meydana gelen ısıl enerji ve ekserji kayıpları ele tartışılmıştır. Binalarda ekserji kaybını % 17.5 ve 
havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ise % 6.81 olduğu tespit edilmiştir [5]. 
 
Literatürde iklimlendirme sistemleri üzerine yapılan çok az çalışmadan da görüldüğü gibi, çalışmalar 
genellikle enerji, ekserji verimliliği ve enerji ve ekserji kayıpları üzerine yapılmıştır. İklimlendirme 
sisteminin kapasitesi ve ekserji verimine dış hava sıcaklığı ve nemi, dış hava dolaşım oranı gibi 
parametrelerin ayrıntılı olarak etkisini inceleyen çalışmalar mevcut değildir. Bu çalışmada, deneysel 
olarak farklı dış hava sıcaklıklarının tekrar dolaşımlı bir iklimlendirme sisteminin enerji kapasitesine ve 
ekserji kaybına etkisi incelenecektir. 
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOT 
 
Bu çalışmada kullanılan tekrar dolaşımlı iklimlendirme sistemi deney tesisatı Şekil 1’de 
gösterilmektedir. İklimlendirilecek ortamdan emilen havanın bir bölümü atmosfere atılır, diğer bölümü 
ise dış hava ile karışım odasında karıştırılır ve daha sonra istenilen sıcaklık ve bağıl nem değerlerinde 
şartlandırılarak iklimlendirilecek ortama gönderilir. Tek kanallı bir besleme devresi kullanılmıştır. 
İklimlendirme ortamının sıcaklığı termostat ile kontrol edilir. Dış havanın ve dönüş havasının belirli bir 
karışım oranında karışım odasında tam olarak karıştığı ve sonra fan tarafından emildiği kabul 
edilmiştir. Ortamdan emilen hava bir ısıtıcı vasıtasıyla istenen sıcaklıklara getirilerek 1, 2, 3, 4 ve 5 
noktalarında yaş ve kuru termometre sıcaklıkları K tipi thermocouple kullanılarak COMET MS6D veri 
kayıt sistemi ile ölçülmüştür. 3 noktasında kuru ve yaş termometre sıcaklıklarının doğruluğunu test 
etmek için COMET T1110 bağıl nemölçer veri kayıt sistemine bağlanarak kullanılmıştır. a ve b 
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noktalarında dış hava/dönüş havası oranları KIMO LV 107 no’lu hava debisi ölçer cihazı kullanılarak 

ayarlanmıştır.  Ölçme cihazlarının belirsizlikleri; veri kayıt cihazı için  % 1,  bağıl nem öçer için  % 

2.5 ve hava debisi ölçer için   % 2  şeklindedir. 
 

 
 

Şekil 1. Deney Tesisatının Şematik Gösterimi 
 
% 60 dış hava ve % 40 dönüş havası oranlarında ayarlanan deneysel çalışmada, karışım odasına 
giren sabit hava debisinin değeri 12 m³/h’dır. Dönüş havası debisinin ölçülmesi için Şekil 1’deki 4 
noktasına hava debisi ölçerin yerleştirilmesiyle ve toplam debinin ölçülmesi içinde 3 noktasına hava 
debisi ölçerin yerleştirilmesiyle yapılmaktadır. Dış hava ve dönüş hava debisi oranlarının ayarlanması  
dış hava ve dönüş havası kanallarında bulunan klapeler yardımıyla yapılmaktadır. Deney odasının 
boyutları 1100x1400.5x1430 mm ve hava kanalın boyutları ise 170x230 mm şeklindedir. Farklı 
kademelerde ısıtıcılar ve termostat kullanılarak kullanılarak sisteme giren dış hava sıcaklığı 30ºC ile 
48ºC arasındaki sıcaklıklara ayarlanmıştır. Sabit özgül nem ve sabit % 60 dış hava ve % 40 dönüş 
havası oranlarında 12 m³/h toplam hava debisinde 30, 33, 36, 39, 42, 45 ve 48 °C dış hava şartlarında 
deneyler üçer kez ölçüm alınarak yapılmış ve hesaplamalarda alınan değerlerin ortalaması 
kullanılmıştır.  
 
 
 
 
3. ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ 
 
Enerji ve Ekserji analizi Şekil 1.’de gösterilen tekrar dolaşımlı iklimlendirme sisteminin enerji ve ekserji 
analizi üzerine dayanmaktadır. Şekil 2’de teorik analizde baz alınan soğutucu serpantin 
gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Soğutucu Serpantin Şematik Gösterimi 
 

Soğutucu serpantinin enerji ve ekserji analizinde aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır. 
 

 Hava kanallarındaki hava akışı sürekli açık sürekli akış (SASA) modeline göre olmaktadır. 

 Havanın akışı esnasında, elemanlardaki kinetik ve potansiyel enerjilerdeki değişimler ihmal 
edilebilir derecededir. 

 Sistemde oluşan basınç kayıpları çok küçük olduğundan hesaplamalarda ihmal edilmiştir. 
 
Açık sistemlerde enerji ve kütle dengesi sırasıyla eşitlik (1) ve eşitlik (2) ile ifade edilmektedir [7]. 
 

   

(1) 

 

   

(2) 

 

Burada, dECV/dt ve  sırasıyla kontrol hacmindeki enerji ve kütlenin zamana göre değişimini 

ifade etmektedir. “g” ve “ç” harflerinin sırasıyla soğutucu serpantine giren ve çıkan hava akışını temsil 

ettiği eşitlikte m , h , V , g  ve z sırasıyla kütle debisi, özgül entalpi, hız, yerçekimi ivmesi ve yüksekliği 

göstermektedir. Q , birim zamanda kontrol hacmine transfer edilen ısı miktarını ve W ise kontrol 

hacminin birim zamanda yaptığı işi temsil etmektedir. 
 
(2) nolu eşitlik Şekil 2’de gösterilen soğutucu serpantine uygulandığında, 
 

mmm   53    (3) 

 
(1) nolu eşitlik soğutucu serpantin için, yukarıda yapılan varsayımlar da dikkate alınarak 

uygulandığında, soğutucu serpantin kapasitesi Q  aşağıdaki şekilde ifade edilir.  

 

      (4) 

 
Açık sistemlerde ekserji dengesi eşitlik (5) ile tanımlanmaktadır [8]. 
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   (5) 

 

Burada, 
dt

dXCV kontrol hacminde birim zamanda ekserji değişimini,  çevre sıcaklığını,  sistem ve 

çevre arasındaki sınır sıcaklığını,  kontrol hacminde birim zamanda hacim değişimini ve ψ 

özgül akış ekserjisini ifade etmektedir. 
 
(5) nolu eşitlik soğutucu serpantine uygulandığında, kontrol hacminde oluşan ekserji kaybı ve yok olan 
ekserji aşağıdaki şekilde elde edilir. 
 

 (6) 

 

Eşitlikte,  kontrol hacmindeki yok olan ekserji miktarını temsil etmektedir. 

 
Kontrol hacmindeki ekserji kaybı aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir.  
 

)()( 000 ssThh   (7) 

 
Denklemde h özgül entalpiyi, s özgül entropiyi ve 0 ise çevre şartlarını ifade etmektedir.  
 
Soğutucu serpantin yüzeyinden çevreye verilen ısı miktarını önemli ölçüde etkileyen serpantin yüzey 
sıcaklığı(Tj) aşağıdaki bağıntı yaklaşık olarak hesaplanır. 
 

 (8)
 

 
Kuru havanın ve su buharının özgül ekserjisi aşağıdaki şekilde elde edilir [8]. 
 

   (9) 

 

   (10) 

 

Burada R havanın ideal gaz sabitini,  havanın özgül ısısını,  ise T sıcaklığındaki havanın 

basıncını ve  atmosfer basıncını ifade etmektedir. Kuru havanın basıncı  ile ekserji verimi  

aşağıdaki denklemler kullanılarak hesaplanır. 
 

    (11) 

 

   (12) 

 
 
 
 

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Deneylerden elde edilen sonuçlar, enerji sistemlerinin analizinde dünya çapında yaygın olarak 
kullanılan EES [6] yazılımı kullanılarak geliştirilen programa girilerek, soğutucu serpantin kapasitesi, 
yok olan ekserji, ekserji kaybı ve ekserji verimi değerleri hesaplanmıştır.  
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Şekil 3. Serpantin Çıkış Sıcaklığının Dış Hava Sıcaklığına Göre Değişimi 
 

Şekil 3’te Serpantin çıkış sıcaklığının dış hava sıcaklığına göre değişimini göstermektedir. Dış hava 
sıcaklığı, 30 - 48 °C arasında dış havanın sisteme girdiği kanal içine yerleştirilen kademeli ısıtıcılar 
yardımıyla arttırılırken, soğutucu serpantine giren toplam hava debisi 12m³/h, dış hava ve geri dönüş 
havası oranları %60 ve %40 oranlarında ve dış hava özgül nem 0,0054 kg.su buharı/kg.kuru hava 
değerlerinde sabit tutulmuştur. Şekil 3’te görüldüğü gibi dış hava sıcaklığı arttıkça serpantin çıkış 
sıcaklığı artmaktadır. Şekil 1’den de görüldüğü gibi ortalama olarak serpantin çıkış sıcaklığındaki en 
büyük artış değerleri dış hava sıcaklığının 42 ile 48 °C değerlerinde meydana gelirken en düşük artış 
değerleri ise 30 ile 36 °C arasında olmaktadır. 
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0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

T2 (°C) 

X
D

 (
k

W
)

 

 
 

Şekil 4. Yok Olan Ekserjinin Dış Hava Sıcaklığına Göre Değişimi 
 

Şekil 4’de yok olan soğutucu serpantinde yok olan ekserjinin dış hava sıcaklığına göre değişimi 
görülmektedir. Dış hava sıcaklıkları arttıkça yok olan ekserji miktarı da artmaktadır. Dış hava sıcaklığı 
arttığında serpantinin sonlu sıcaklık farkında ısı transferi kapasitesi artacak ve sonuç olarak soğutucu 
serpantinde üretilen entropi miktarı artacaktır. Üretilen entropi miktarı arttığında bunun doğal sonucu 
olarak soğutucu serpantinin tersinmezliği artacaktır. Yok olan ekserjinin artmasındaki en etkili faktör 
sistemde oluşan tersinmezliklerin artmasıdır. Şekil 4’den de görüldüğü gibi 39 ile 48 °C arasındaki 
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yüksek sıcaklıklarda tersinmezliklerin artma hızı dolayısı ile yok olan ekserji fazla olurken 30 ile 39 °C 
arasındaki nispeten daha düşük sıcaklıklarda yok olan ekserjinin artma hızı daha az olmaktadır. 
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Şekil 5. Dönüş Havası Sıcaklığının Dış Hava Sıcaklığına Göre Değişimi 
 

Şekil 5’de iklimlendirilme ortamı dönüş havası sıcaklığının dış hava sıcaklığına göre değişimi 
görülmektedir. Dış hava sıcaklığının arttırılması esnasında, soğutucu serpantine giren toplam hava 
debisi 12m³/h, dış hava ve geri dönüş havası oranları %60 ve %40 oranlarında ve dış hava özgül nem 
0,0054 kg.su buharı/kg.kuru hava değerlerinde sabit tutulmuştur. Dış hava sıcaklığı arttığında, 
soğutucu serpantinin havayı soğutma kapasitesi azalacağından dolayı Şekil 5’de görüldüğü gibi dönüş 
havası sıcaklığı artacaktır. Serpan Şekil 6’da görüldüğü gibi dış hava sıcaklığı arttıkça dönüş havası 
sıcaklığı artmaktadır. 30 ile 42 °C arasındaki sıcaklıklarda ortalama olarak belirli bir ivme ile artma 
gösteren dönüş havası sıcaklığı 42 ile 48 °C arasında yüksek bir ivmelenme sergileyerek 48 °C 
sonunda yaklaşık olarak 17.7 °C değerine ulaşmaktadır. 
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Şekil 6. Ekserji Veriminin Dış Hava Sıcaklığına Göre Değişimi 
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Şekil 6 Ekserji veriminin dış hava sıcaklığına göre değişimini göstermektedir. Dış hava sıcaklığının 
artması soğutucu serpantinin kapasitesini düşüreceği gibi aynı zamanda sonlu sıcaklık farkında olan 
ısı transferini arttırdığından dolayı serpantinde meydana gelen tersinmezlikleri arttıracaktır. 
Tersinmezliklerin artması yok olan ekserjiyi arttırarak soğutucu serpantinin ekserji veriminin 
azalmasına neden olacaktır. Bu durum Şekil 6’da görülmektedir. Dış hava sıcaklığı 30 °C olduğunda 
ekserji verimi % 30 iken, dış hava sıcaklığının artması ile birlikte ekserji verimi de azalarak 42 °C’de % 
değerine ulaşmaktadır. 
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Şekil 7. Soğutucu Serpantin Kapasitesinin Dış Hava Sıcaklığına Göre Değişimi 
 
Şekil 7’de soğutucu serpantinin kapasitesinin dış hava sıcaklığına göre değişimi görülmektedir. Dış 
hava sıcaklığının arttırılması esnasında, soğutucu serpantine giren toplam hava debisi, dış hava ve 
geri dönüş havası oranları ve dış hava özgül nemi sabit tutulmuştur. Dış hava sıcaklığının arttırılması 
esnasında, soğutucu serpantinde dolaşan soğutucu akışkanın buharlaşma sıcaklığı sabit olduğundan 
dolayı hava ile soğutucu akışkan arasındaki sıcaklık farkı artmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak 
soğutucu serpantinin kapasitesi diğer bir ifade ile ısı transferi artacaktır.  Şekil 7’den de görüldüğü gibi 
ısı transferi ortalama olarak sabit bir ivme ile artmaktadır. Değişen dış hava sıcaklıklarında soğutucu 
serpantinin kapasitesi yaklaşık olarak 75 W ile 110 W arasında değişmektedir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Laboratuar şartlarında kurulu tekrar dolaşımlı soğutma amaçlı ikilimlendirme sisteminde hava debisi, 
özgül nem, dış hava, dönüş havası oranlarının sabit olması durumunda, farklı dış hava sıcaklıklarının, 
serpantinin soğutma kapasitesine ve yok olan ekserjisine etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Ayrıca, 
dış havanın değiştirilmesi sonucu serpantin çıkış sıcaklık ve dönüş havası sıcaklık değerleri değişimi 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. 
 

 Dış hava sıcaklığı artıkça soğutucu serpantin çıkış sıcaklığının ve yok olan ekserjinin arttığı ve 
soğutucu serpantinin kapasitesi artış göstermesi ile beraber ekserji veriminin azaldığı 
görülmüştür  

 Dış hava sıcaklığı arttıkça serpantin çıkış sıcaklığı ile dönüş havası sıcaklığının da arttığı 
belirlenmiştir. 

 Dış hava sıcaklığı artıkça soğutucu serpantin ile çevresi arasındaki ısı transferinin azaldığı 
görülmüştür. 
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ÖZET 
 
Geçmişten günümüze soğutucu akışkan ihtiyacı ve dolayısıyla soğutma çevrimlerinde kullanılan 
soğutucu akışkanlar değişim göstermiştir. 1830’lardan 1930’lara kadar işe yarayan her akışkan 
kullanılırken, 1930’lardan itibaren meydana gelen kazalar neticesinde emniyet ön plana çıkmıştır. 
Emniyetli bir şekilde kullanılabilen bu soğutucu akışkanların ozon tabakasına zarar verdiği görülmüş 
ve 1990’lardan itibaren soğutucu akışkanların ozon (tabakasını) inceltme potansiyeli (ODP: Ozone 
Depletion Potential) değerinin sıfır olması şart koşulmuştur. Daha sonra bu soğutucu akışkanların da 
küresel ısınmaya ciddi katkıları olduğu görülmüş ve artan küresel ısınma endişeleri ile birlikte yeni 
nesil soğutucu akışkanların düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP: Global Warming Potential) ve 
yüksek verimlilik özelliklerine sahip olmaları istenmiştir. Bu bağlamda, değişik yasal düzenlemelerle 
soğutucu akışkanların kullanımına belli sınırlamalar getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeler neticesinde 
CO2, R-1234yf, R-1234ze gibi çeşitli alternatif soğutucu akışkanlar ortaya çıkmıştır.  
 
Bu çalışmada, öncelikle yapılan bu yasal düzenlemeler ve getirdiği kısıtlamalar ele alınacaktır. Daha 
sonra, düşük GWP’li bu soğutucu akışkanlar incelenerek, performans karşılaştırmaları ve irdelemeleri 
gerçekleştirilecektir. Son olarak da, bunların soğutma uygulamalarındaki kullanımları 
değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, Soğutucu Akışkan, GWP, R-1234yf, R-1234ze.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The need for refrigerants and thereby the refrigerants used in refrigeration cycles have changed from 
past to present. While all the available fluids were used between the 1830’s and 1930’s, safety has 
come into prominence since 1930’s because of the refrigerant related accidents. Then, it came out 
that these refrigerants have depleted the ozone layer and since the 1930’s, it has been mandated that 
the refrigerants should have zero ozone depletion potential (ODP). After that, it has been seen that 
these refrigerants have had serious contribution to the global warming. Parallel to the raising the 
global warming concerns, it has been expected that the next generation of the refrigerants have low 
global warming potential (LGWP). In this context, certain restrictions to utilization of refrigerants have 
been placed through various legal legislations. As a result, alternative refrigerants, such as CO2, 
R1234yf, R-1234ze, have been proposed and used.  
 
The present study will discuss about some legislations and restrictions first. These LGWP refrigerants 
will be then investigated while their performances will be compared with each other. Finally, utilization 
opportunities of these refrigerants in refrigeration applications will be assessed.  
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1. GİRİŞ 
 
Soğutma tarihi, depolanmış buzun kullanıldığı, suyun buharlaştırıldığı ve benzer uygulamaların 
yapıldığı, eski zamanlara uzanmaktadır.1600’lü yıllarda farklı ülkelerden birçok araştırmacı faz değişim 
fiziği konusunda çalışarak akıllı (insan yapımı)  soğutmanın temellerini atmışlardır. 1830’lu yıllara 
gelindiğinde ise, Perkins ilk buhar sıkıştırmalı makineyi icat ederek soğutucu akışkanlarla tanışmamızı 
sağlamıştır [1]. 
 
1830’lardan bugüne soğutucu akışkanın sahip olması gereken özelliklere bağlı olarak çok sayıda farklı 
soğutucu akışkan geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Calm [1] yapmış olduğu bir çalışmada, soğutucu 
akışkanları dört nesle ayırmıştır (Şekil 1). 
 

 
Şekil 1. Geçmişten Bugüne Soğutucu Akışkanlar [1]. 

 
1. Nesil(1830-1930) : İşe yarayan her akışkan kullanılmıştır. 
2. Nesil(1931-1990)  : Güvenlik ve kalıcılık özellikleri önem kazanmıştır. 
3. Nesil(1990-2010)  : Ozon tabakasına zarar vermeyecek soğutkanlar kullanılmıştır. 
4. Nesil(2010-       )  : Artan küresel ısınma endişelerinden dolayı soğutkanların, 0 ya da düşük 
ODP ve GWP değerlerine, yüksek verimlilik özelliklerine sahip olması ve atmosferde kısa sürede yok 
olması gerekli hale gelmiştir [1]. 
 
 
 
 
2. SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE YASAL DÜZENLEMELER 
 
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kullanımı günümüzde vazgeçilmez bir hal almıştır ve dünya 
enerji tüketimin yaklaşık % 9’unu bu sistemler oluşturmaktadır [2]. Bu nedenle bu sistemlerde 
kullanılan soğutucu akışkanların küresel ısınmaya olan etkisinin önemi, artan küresel ısınma endişeleri 
ile birlikte, gittikçe artmaktadır.  
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2.1. Temel Kavramlar 
 
Soğutucu akışkanların çevreye olan etkileri konusunda bilinmesi gereken bazı önemli kavramlar 
şunlardır: 
 
Ozon İnceltme (Aşındırma) Potansiyeli (Ozone Depletion Potential: ODP): Bir maddenin ozon 
tabakasına zarar verme riskini ifade eden ozon inceltme potansiyeli, ODP’si 1 olarak kabul edilen R11 
molekülü referans alınarak ifade edilir [3]. 
 
Küresel Isınma Potansiyeli (Global Warming Potential: GWP): Sera gazı tesiri ile gezegen ısınma 
etkisinin bir göstergesidir ve küresel ısınma potansiyeli değerleri GWP’si 1 olan karbondioksit (CO2) 
referans alınarak hesaplanır [3]. 
 
Yaşam Boyu İklim Performansı (Life Cycle Climate Performance: LCCP): İklimlendirme 
sistemlerinin yarattığı karbondioksit salınımı etkisini belirlemenin bir yolu da LCCP’nin (life cycle 
climate performance) hesaplanmasıdır. LCCP; iklimlendirme ve soğutma uygulamalarından 
kaynaklanan sera gazlarını en aza indirmek için kullanılabilecek en çevreci soğutkanı belirlemek için  
kullanılabilecek en kapsamlı yöntemdir ve aşağıda verilen denklemle hesaplanmaktadır [4]. 
 

LCCP = GWP (MAC sızıntılarından olan direkt emisyonlar) + GWP (diğer kaynaklardan olan 
direkt emisyonlar: (soğutucu akışkanın atmosferik reaksiyon ürünleri) + (üretim, nakliye ve 
servis sızıntıları) + (EOL(End of life-ömür sonu) soğutucu akışkan emisyonları)) + GWP (MAC 
çalışmasından kaynaklanan indirekt emisyonlar) + GWP (diğer kaynaklardan olan indirekt 
emisyonlar: (soğutucu akışkanın üretimi ve nakliyesi) + ( MAC üretimi ve araca montajı) + (EOL 
geri dönüşüm prosesi))   (1) 

 
Soğutucu akışkanların küresel ısınmaya olan katkısı Şekil 2’den açıkça görüldüğü üzere, 
küçümsenemeyecek düzeydedir. Kloroflorokarbonların (CFClerin) ozon tabakasına zarar vermeleri 
nedeniyle yasaklanması ve bunun neticesinde gerçekleşen hidroflorokarbonlara (HFClere) geçiş ile 
birlikte, soğutucu akışkanların küresel ısınmaya olan katkısının önemli ölçüde azaldığı da şekilden 
anlaşılmaktadır [5]. 
 

 
 

Şekil 2. Halokarbon Soğutucu Akışkanların Küresel Isınmaya Katkısı [5]. 
 
2.2. Yasal Düzenlemeler 
 
CFC’lerin yasaklanmasıyla birlikte soğutucu akışkanların küresel ısınmaya katkısında istemsiz de olsa 
bir azalma gerçekleşmiştir. Ancak bu yeterli değildir ve bu nedenle soğutucu akışkanların üretimi ve 
kullanımı konusunda çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır.  
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2.2.1. Montreal ve Kopenhag Protokolleri 
 
Soğutucu akışkanların üretimi ve kullanımı, ozon tabakasının korunması, sera etkisinin azaltılması gibi 
önemli konuların kontrol altına alınması dünya çapında amaçlanmıştır. Bu nedenle, 100 kadar ülke, 
1987 yılında Kanada’nın Montreal kentinde, ilk defa bir araya gelmişlerdir. Bu bağlamda Montreal 
Protokolü olarak adlandırılan sözleşme hazırlanarak imzalanmıştır. Daha sonrada 1990 yılında 
Londra’da ve 1992 yılında Kopenhag‘da yapılan toplantılarda CFC türü akışkanların üretim ve 
kullanımıyla ilgili daha sıkı önlemler alınmasını gerekli görerek yeni bir takvim üzerinde anlaşmaya 
varılmıştır. Ülkemizde her iki protokolü imzalamış ve resmi gazetede ilan ederek (28.12.1994 tarihli ve 
22155 sayılı Resmi Gazete) kanunlaştırılmış bulunmaktadır. Montreal protokolünde 2000 yılı 
konulmuş olmasına rağmen ABD kongresi aldığı karala CFC türü soğutkanların üretim ve kullanımını 
1.1.1996‘dan itibaren sona erdirmiş bulunmaktadır. Bu, Kopenhag 1992 protokolünde de yer almıştır. 
Diğer kalkınmış ülkeler de (G7 ülkeleri) buna uymuşlardır. Ülkemiz kalkınmakta olan ülke statüsünde 
bulunduğundan belirlenen takvim 10 yıl ertelemeyle uygulanacaktır. Bu tarih Montreal protokolüne 
göre 2010 yılıdır ve Kopenhag protokolü revizyonu ile 2005 yılı sonu şeklinde olmak durumundadır [6]. 
 
Montreal Protokolü, Avrupa Birliği tarafından, topluluğa üye ülkelerde yasa hükmünde bir seri 
düzenleme ile yürürlüğe koyulmuştur. Eylül 1988’de orijinal Montreal protokolü, 3322/88 no'lu Avrupa 
Topluluğu Yasası ile yürürlüğe girmiştir. Ancak, topluluğa üye ülkelerin protokolden daha hızlı hareket 
etmelerinden dolayı, yasalar o günden bu yana birçok kez güncelleştirildi. Halen yürürlükte olan 
2037/2000 no'lu yasa çerçevesinde, geri kazanılmış ve temizlenmiş CFC'nin mevcut cihazlarda 
yeniden kullanılması Temmuz 2001'de yasaklanmıştır. Hidrocloroflorokarbon (HCFC) üretiminin 
aşamalı olarak bırakılması kararı 2001 yılında alınmış ve son tarih 2010 olarak belirlenmiştir. 2010 
yılından itibaren tesislerde yalnızca geri kazanılmış ve temizlenmiş olan HCFC kullanılabilecek ve 
2015 yılında HCFC kullanımı tamamen yasaklanacaktır. 2037/2000 no'lu yasa ile HCFC’li yeni sistem 
ve ürünlerin satışına da belirli sınırlamalar getirildi. Bu sınırlamalar aşağıda sıralanmıştır [3]:  
 
Soğutma kapasitesi 100 kW'dan büyük olan yalnızca soğutma yapan iklimlendirme santrallerinde 
HCFC kullanılmasının yasaklanması, yürürlük 1 Ocak 2001.  

 Soğutma kapasitesi 100 kW'dan küçük olan yalnızca soğutma yapan iklimlendirme 
santrallerinde HCFC kullanılmasının yasaklanması, yürürlük 1 Temmuz 2002.  

 Ters çevrimli ısı pompalı iklimlendirme santrallerinde HCFC kullanımının yasaklanması, 
yürürlük 1 Ocak 2004. 

 
2.2.2. Kyoto Protokolü 
 
Rio’dan daha başarılı bir anlaşma yapılması için, Aralık 1997'de 161 ülkeden 2200 delegenin katılımı 
ile Japonya, Kyoto'da girişimde daha bulunuldu. Kyoto Protokolü'nde, 38 gelişmiş ülkeden sera gazı 
emisyonlarını 2008-2012 yılları arasında ortalama olarak 1990 seviyesinin % 5,2 altına indirmeleri 
istendi. Protokolde gelişmekte olan ülkelerden azaltma beklenmiyor, ancak emisyon alışverişine izin 
veriliyordu. Örneğin, bir ülke sera gaz emisyon limitinin altında ise ekstra emisyon limitini kendi limitini 
aşmış olan bir ülkeye satabilir. Sera gazı emisyonuna en fazla katkısı olan ülke, Amerika Birleşik 
Devletleri'nin, Kyoto anlaşmasını reddetmesi nedeniyle başarılı olacağı şüphelidir [3]. 
 
2.2.3. F-Gaz Yönetmeliği 
 
Bu yönetmeliğin hedefi Kyoto Protokolüne uygun olarak florlu gazların neden olduğu sera gazı 
emisyonlarının düşürülmesidir. Bu yönetmelik; belli miktarda soğutucu akışkan bulunduran sistemlerde 
periyodik kaçak kontrolleri, geri kazanım ve iyileştirme işlemleri, işletici ve servis elemanlarının eğitimi 
ve belgelendirilmesi, soğutucu gaz tanklarının etiketlendirilmesini ve kullanım kontrolünü 
kapsamaktadır [7].  
 
Bu yönetmelik kapsamında emisyon kontrolü anlamında getirilen uygulamalar şu şekildedir: 
 
Florlu sera gazlarını içeren ekipman sahipleri ve işletmecileri; emisyonları önlemek ve tespit edilen 
kaçakları ivedilikle onarmakla yükümlüdür. Cihazlar belirli periyodlarla kontrol edilmelidir. 3-30 kg arası 
gaz içeren cihazlar yılda bir kere, 30-300 kg arası gaz içerenler 6 ayda bir, 300 kg ve daha fazla gaz 
içeren cihazlar ise 3 ayda 1 kere olmak üzere belgelendirilmiş teknik personel tarafından sızıntı 
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kontrolü yapılmak zorundadır. Tespit edilen kaçaklar onarıldıktan sonra 1 ay içerisinde cihaz tekrar 
kontrole tabi tutulur [7].  
 
3 kg ve üstü gaz içeren cihaz sahipleri, her bir sabit ekipman için ayrı ayrı olmak üzere,  
 

 Florlu sera gazının tipi ve miktarını, 

 Servis hizmeti sırasında eklenen veya geri kazanılan gazın miktarını, 

 Bertaraf amacıyla gönderilen gazın miktarını, 

 Servis hizmetini veren firmanın ve teknik personelin ilgili bilgilerini ve  

 Servis ile bakım hizmetinin tarih ve sonuçlarını 
 

kayıt altında tutmak ve istendiğinde yetkili mercilere sunmakla yükümlüdür [7]: 
 
Emisyon kontrolü kapsamında getirilen bir diğer zorunluluk geri kazanım konusundadır. Buna göre; 
aşağıda verilen cihazların sahipleri geri dönüşüm, yeniden işleme veya bertaraf edilmek üzere florlu 
sera gazlarının geri kazanılma işlemini ehliyet sahibi teknik personele yaptırmakla yükümlüdür [7]. 
 

 Soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası soğutma devreleri, 

 Florlu sera gazı bazlı çözücü içeren ekipman, 

 Yangından koruma sistemleri veya yangın söndürücüler ve  

 Yüksek voltajlı şalt cihazları. 
 

Geri kazanım işlemi ekipmanın nihai bertaraf edilmesinden önce, tercihen servis/bakım hizmeti 
sırasında yapılmalıdır. Tekrar doldurulabilir olsun veya olmasın ömrünü tamamlayan tüm 
konteynırların içerisinde kalan gazın, konteynırı gaz taşınması veya saklanması amacıyla kullanan 
kişi/kurum tarafından geri kazanılması zorunludur [7].  
 
Mobil ekipman da dahil olmak üzere yukarıda listelenmeyen cihazların içerisinde kalan florlu sera 
gazları teknik olarak uygulanabilir ve makul olmayan maliyetlere sebep olmayacak ise geri 
kazanılmalıdır [7].  
 
2.2.4. Avrupa Birliği Mobil İklimlendirme Yönergesi 
 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 17 Mayısı 2006 tarihli bu yönergesi, 4 Temmuz 2006 itibariyle 
yürürlüğe girmiş, 4 Temmuz 2008 itibariyle de yasa haline getirilmiştir. Bu yönerge doğrultusunda 
mobil iklimlendirme sistemleri ile ilgili olarak getirilen kısıtlamalar şu şekildedir [8]: 
 

1. R-134a kullanımı 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren tüm yeni taşıt modellerinin iklimlendirme 
sistemlerinde yasaklanacaktır.    

2. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm yeni taşıtlarda kullanımı tamamen yasaklanacaktır. 
3.  GWP değeri 150 ve altında olan soğutucu akışkanların kullanılmasına izin verilecektir. 

 
 
 
 
3. DÜŞÜK KÜRESEL ISINMA POTANSİYELİNE SAHİP SOĞUTKANLAR 
 
Tüm bu yasal düzenlemelerin getirdiği kısıtlamalar, soğutma çevrimlerinde çeşitli alternatif soğutucu 
akışkanların kullanımını gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar 3 ana soğutucu akışkan 
grubu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlardan birincisi, CFC ve HCFC’lerin ortaya çıkması ile birlikte 
soğutma piyasasından çıkmış, ancak bahsedilen yeni gelişmelerle birlikte tekrar gündeme gelmiş olan, 
doğal soğutkanlardır. İkinci grup, çoğunlukla doğal soğutkanlar, dimetil eter ve HFC’lerin farklı 
oranlarda karışımlarından oluşan, yeni karışımlardır. Soğutucu akışkanların katkı koyduğu çevresel 
problemlerin önüne geçilmesinin bir yolu da yeni bir soğutucu akışkan geliştirmektir. Üçüncü grup 
geliştirilmiş olan, R-1234yf, R-1234ze gibi soğutucu akışkanları içermektedir. Tablo 1’de çeşitli 
alternatif soğutucu akışkanların temel özellikleri verilmiştir [9]. 
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Tablo 1. Soğutucu Akışkanların Özelliklerinin Karşılaştırılması [9]. 
 

Soğutucu 
Akışkanlar 

Kimyasal 
Bileşimi 

Molekül 
Ağırlığı 
(g/mol) 

Kritik 
Sıcaklık 

(°C) 

Kritik 
Basınç 
(MPa) 

Normal Kaynama 
Sıcaklığı 

(°C) 

Emniyet 
Sınıfı 

ODP GWP 

Amonyak 
(R-717) 

N-H3 17,02 132,3 11,28 -33,34 B2 0 0 

CO2 
(R-744) 

O=C=O 44,01 31,03 7,38 -56,6 A1 0 1 

Propan 
(R-290) 

CH3-CH2-
CH3 

44,096 134,67 4,23 -42,09 A3 0 3 

Propilen 
(R-1270) 

CH2=CH-CH3 42,08 52,42 4,62 -47,69 A3 0 3 

R-152a F2HC-CH3 66,05 114 4,76 -24 A2 0 140 

R-1234ze 
(E) 

Trans, 
CHF=CHCF3 

114,04 79 3,632 -20 A2L 0 6 

R-1234yf CF3CF=CH2 114 95 3,382 -29 A2L 0 4 

 
 
3.1. Doğal Soğutkanlar 
 
Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akışkanlar söz konusu olduğunda, soğutma 
tarihinin başlangıcından bu yana kullanılmış olan doğal soğutkanlardan da bahsetmek gereklidir. 
Tablo 2’de, yukarıda bahsedilmiş olan bu doğal soğutucu akışkanların kullanıldığı çeşitli uygulamaların 
Avrupa’daki durumu gösterilmiştir [10]. 
 
Tablo 2. Avrupa’da Doğal Soğutucu Akışkan Teknolojilerinin Durumu [10]. 
 

 *** = Ticari  olarak mevcut   ** = Prototip/Test aşamasında    * = Geliştirme Aşamasının Başında 

Uygulama Alt Uygulama CO2 NH3 HC 

Endüstriyel 
Soğutma 

Soğuk depolama *** ***  

Dondurulmuş gıda, et, balık, dondurma vb. soğutma 
tesisleri 

*** *** *** 

İçecek, bira ve şarap soğutma tesisleri ** ***  

Buz yapma tesisleri *** ***  

Buz pateni alanları *** ***  

Kar kızağı ve kapalı kayak merkezi  ***  

Eczacılık, kimya, petrokimya ve proses endüstrileri  *** *** 

 

Ticari Soğutma 
Süpermarket merkezi soğutma tesisleri  *** *** *** 

Buz yapma makinesi ***   

 

Endüstriyel ve 
Ticari 
İklimlendirme 

Madencilik (yüzey soğutucuları)  ***  

Veri merkezi sunucusu soğutulması ***  ** 

Bölgesel soğutma  *  

Fabrika üretim hatları  ***  

Laboratuvar iklimlendirmesi  ***  

Büyük iş binaları ve halka açık binalar ** *** *** 

 

Hafif Ticari 
Soğutma 
Uygulamaları 

Dondurma ve milkshake makineleri *  *** 

Otomatlar ***  *** 

Su şelaleleri   *** 

İçecek makineleri   ** 

Buz yapma makineleri   ** 

Aşı soğutucuları   *** 
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Endüstriyel ve 
Ticari Isıtma 

Isı pompası ile gıda kurutma işlemi ***   

Bölgesel ısıtma ** ** ** 

Büyük iş binaları ve halka açık binalar (otellerde sıcak 
su ısıtılması, restoranlarda ortam ısıtılması vb.) 

*** ***  

 

Konut 
İklimlendirmesi, 
Soğutması ve 
Isıtması 

Portatif iklimlendirme ünitesi   *** 

Pencere tipi veya split tip klima   *** 

Isı pompaları (ortam ısıtılması ve sıcak su ihtiyacı için) ***  ** 

Buzdolapları ve dondurucular   *** 

Çamaşır kurutucuları *  * 

 

Mobil 
İklimlendirme, 
Isıtma ve 
Soğutma 

Binek araç klimaları **  *** 

Elektrikli otomobil klimaları **   

Otobüsler ve minibüsler **  ** 

Kamyon soğutması *  * 

Tren iklimlendirme ve ısıtması *   

Soğuk hava gemisi soğutması **   

Balıkçı gemilerinin soğutulması *** ***  

 
Tablo 2’den de görüldüğü üzere doğal soğutkanların çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Bu 
bölümde başlıca doğal soğutkanlara değinilerek, özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi 
verilecektir. 
 
3.1.1. Amonyak (R-717) 
 
R-717, hem küresel ısınma potansiyeli (GWP) hem de ozon inceltme potansiyelinin sıfır olması 
nedeniyle tüm diğer soğutucu akışkanlardan daha çevreci bir soğutucu akışkan olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kolay bulunabilmesi, iyi ısı transferi özellikleri ve ucuzluğu nedeniyle büyük soğutma 
sistemlerinde (endüstriyel uygulamalarda) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Termodinamik açıdan 
bakacak olduğumuzda da, ısı transfer katsayısının R22, R11, R12 ve R502’den yüksek olması 
nedeniyle en iyi seçeneklerden biri olduğu görülmektedir. Düşük maliyetinin yanı sıra, nispeten daha 
yüksek kütlesel soğutma kapasitesine sahiptir. Tüm bu olumlu özelliklerine rağmen, yanıcı ve zehirli 
olması, bakır ile uyumlu olmaması ve bu nedenle bakır borulu sistemlerde kullanılamaması, R-717’nin 
dezavantajları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek konsantrasyonlarda zehirli olmasına rağmen 
keskin kokusu herhangi bir kaçağın kolayca tespit edilmesini sağlamaktadır. Herhangi bir sızma 
olması durumunda, havadan daha hafif olması nedeniyle yükselerek, atmosferde dağılacaktır [9].  
 
Global ölçekte faaliyet gösteren bir soğutucu akışkan tedarikçisinden elde edilen verilere göre; 2008-
2010 yılları arasında, R-717 satışı ve hacimlerindeki artış, Şekil 3’te yüzdesel olarak gösterilmiştir. Bu 
artış az gibi görünse de; bu, amonyak piyasasının gelişmiş ve oturmuş bir piyasa olmasından 
kaynaklanmaktadır [10]. 

 
 

Şekil 3. Amonyak Piyasasının Durumu [10]. 
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3.1.2. Karbondioksit (R-744) 
 
İnsan solunumunun da bir parçası olan CO2, 20. yüzyılın başlarında amonyak dışında kullanılan en 
yaygın soğutucu akışkanlardan biriydi. Ancak CFC’lerin ortaya çıkması ile birlikte yavaş yavaş ortadan 
kaybolmuştur. En bilindik sera gazı olmasına rağmen, zararlı etkisinin CFC ve HFC’lere oranla çok 
daha az olması nedeniyle, soğutma endüstrisi tarafından tekrar dikkate alınmıştır. Yanıcı olmaması, 
sıfır ODP’ye, düşük zehirliliğe ve düşük küresel ısınma potansiyeline sahip olması, CO2’yi kayda değer 
bir alternatif yapmaktadır. 
 
CO2, mükemmel ısı transferi özellikleri ve yüksek hacimsel soğutma kapasitesi sayesinde ısıtma ve 
soğutma uygulamalarında kullanılabilecek doğal bir maddedir. Ancak CO2’li bir çevrimin çalışma 
basınçları çok yüksek olup, trans kritik bir çevrimdir. Bu da özel bir tasarıma ihtiyaç duyulmasına 
neden olmaktadır. Kokusuz olması nedeniyle olası sızıntıların fark edilebilmesi için bir kokulandırıcı 
madde kullanımı gerekli olabilecektir. 
 
Daha önce de bahsedildiği gibi, Avrupa Birliği Mobil İklimlendirme Yönergesi ile birlikte R-134a’nın 
mobil iklimlendirme sistemlerinde kullanımı yasaklanacaktır. CO2 bu kapsamda kullanılması düşünülen 
alternatifler arasında önemli bir yere sahiptir.  
 
CO2’li sistemler ilk ortaya çıktığında, kompresör, ısı değiştiriciler, valfler ve pompalar gibi elemanların 
eksikliği söz konusu idi. Ancak bu durum hızlı bir şekilde değişerek, şu an piyasada bulunan sistem 
elemanlarıyla birçok farklı uygulama için iyi performansa sahip CO2’li sistemler tasarlamak mümkün 
hale gelmiştir. 
 
Şekil 4’ten de görüldüğü gibi CO2’in soğutucu akışkan olarak kullanımında son yıllarda ciddi bir artış 
söz konusudur [10].  

 
Şekil 4. R-744 piyasasının durumu [10]. 

 
3.1.3. Hidrokarbonlar  
 
Hidrokarbonlar da CO2’e benzer şekilde 20. yüzyılın başlarında soğutucu akışkan olarak 
kullanılmaktaydı. Ancak hidrokarbonların kullanımından kaynaklanan çeşitli teknik ve emniyet sorunlar 
ve CFC’lerin gelişi soğutma piyasasından çıkmalarına neden olmuştur. Çevreci olmayan 
soğutkanlardan kaynaklanan problemlerin ortaya çıkması ile birlikte tekrar alternatif bir seçenek olarak 
düşünülmeye başlanmıştır. Propane (R-290), Izobütan (R-600a) ve Propilen (R-1270) soğutma 
çevrimlerinde en yaygın olarak kullanılan hidrokarbon türleridir. Genel olarak, R-1270 ve R-290 ısı 
pompası uygulamalarında kullanılırken, R-600a buzdolapları ve dondurucularda kullanılmaktadır [9].  
 
Bu soğutucu akışkanların her biri farklı termodinamik özellik göstermekle birlikte, çevresel özelliklerine 
bakıldığında, ODP=0, GWP<3, benzer karakteristikte oldukları görülmektedir. 
 
HC’ler yanıcı ve az zehirli özellikte olup, ASHRAE tarafından yapılan sınıflandırmada A3 sınıfına 
girmektedir. Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan hemen hemen tüm yağlayıcılarla 
(silikon ve silikat içerenler hariç) uyumludurlar. Hem özellikle kendi kullanımları için tasarlanan 
sistemlerde, hem de florokarbon soğutkanlar için tasarlanan sistemlerde kullanılabilirler. 
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Hidrokarbon piyasasında da karbondioksite benzer şekilde ciddi bir canlanma olduğu Şekil 5’ten 
anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere, 2008-2010 yılları arasında HC satış miktarları iki katına çıkmıştır 
[10].  

 
 

Şekil 5. Hidrokarbon Piyasasının Durumu [10]. 
 
3.1.4. Hidrokarbon Karışımları 
 
ASHRAE, doğal soğutkanların farklı karışımlarından oluşan çevre dostu soğutucu akışkanların bir 
listesini yayımlamıştır (Tablo 3). Bunların çoğu hidrokarbon dimetil eter (DME, RE170) karışımıdır. 
Hem hidrokarbonlar hem de dimetil eter düşük küresel ısınma potansiyeline (LGWP) sahip olup, bu 
karışımlar yüksek GWP’ye sahip geleneksel soğutkanlara iyi birer alternatif oluşturmaktadır.  

 
Tablo 3. Yeni Çevre Dostu Doğal Karışımların Listesi [9]. 
 

Soğutucu 
Akışkan 

Bileşim  
(% kütle) 

Normal 
Kaynama 

Sıcaklığı (°C) 

Sıcaklık 
Kayması  

(1 atm’de) 
GWP ODP 

Emniyet 
Sınıfı 

OEL 
(ppm) 

4-429A R-E170/R-152a/R-600 a 
(60/10/30) 

-25,9 0,5 14 0 A3 1000 

R-430A R-152a/R-600a (76/24) -27,6 0,2 107 0 A3 1000 

R-431A R-290/R-152a (71/29) -43,2 0 43 0 A3 1000 

R-432A R-1270/R-E170 (80/20) -46,4 1,2 <3 0 A3 710 

R-433A R-1270/R-290 (30/70) -44,5 0,4 <3 0 A3 880 

R-435A R-E170/R-600a (80/20) -26,0 0,2 30 0 A3 1000 

R-436A R-290/R-600a (56/44) -34,3 8,2 <3 0 A3 1000 

R-436B R-290/R-600a (52/48) -33,3 8,3 <3 0 A3 1000 

R-433B R-1270/R-290 (5/95) -42,6 0,1 <3 0 N/A N/A 

R-433C R-1270/R-290 (25/75) -44,2 0,4 <3 0 N/A N/A 

R-510A R-E170/R-600a (88/12) -25,1 0,0 <3 0 A3 1000 

 
 
3.2. R-152a 
 
R-152a, iklimlendirme sistemlerinde hala R-134a alternatifi olarak düşünülebilecek tek HFC soğutucu 
akışkandır. R-152a’nın GWP’si 140’tır, ki bu değer R-134a’nın GWP’sinin % 10’una tekabül 
etmektedir. Gerekli olan soğutucu akışkan şarj miktarı da R-134a’lı sistemlere oranla % 35 daha azdır. 
Moleküllerinin R-134a’ya göre daha büyük olması nedeniyle soğutucu akışkan sızıntısı daha azdır. 
Kimyasal özellikleri de R-134a’ya benzerdir. Bu sayede mevcut sistemlerde küçük değişiklikler 
yapılarak kullanılması mümkündür. A2 emniyet sınıfına giren R-152a orta derecede yanıcı bir 
soğutkan olmakla birlikte, daha az şarj miktarı gerektirmesi yanıcılık özelliğinin getirdiği riski 
azaltmaktadır [9]. 
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3.3. Yeni Soğutucu Akışkanlar 
 
3.3.1. R-1234yf 
 
HFO-1234yf olarak da adlandırılan R-1234yf soğutucu akışkanı, mobil iklimlendirme uygulamalarında 
R-134a’nın yerin almak üzere geliştirilmiştir. Tablo 4’ten de görüldüğü gibi mükemmel çevresel 
özelliklere sahip olan R-1234yf, R-134a ile benzer performans özellikleri göstermektedir. Bu nedenle 
de otomotiv sektörü tarafından dikkate alınan alternatif soğutucu akışkanlar arasında öne çıkmaktadır. 
 
Tablo 4. R-1234yf ve R-134a’nın Temel Özelliklerinin Karşılaştırılması ([9]’dan uyarlandı). 
 

Soğutucu Akışkan R-1234yf R-134a 

Kimyasal Formülü CF₃CF=CH₂ CH₂FCF₃ 
Moleküler Ağırlığı (g/mol) 114,04 102,3 

1 atm. Basınçta Kaynama Noktası -29 °C -26 °C  

Kritik Sıcaklık 95°C 101,08 °C 

Kritik Basınç 3382 kPa 4059,3 kPa  

Ozon İnceltme Potansiyeli (ODP) 0 0 

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) 4 1430 

Doğada Yok Olma Süresi 11 gün 13 yıl 

Yanıcılık Orta derecede yanıcı Yanıcı değil 

 
3.3.1.1. Emniyet 
 
Bir soğutucu akışkanın kabul edilebilmesi için emniyetli bir şekilde kullanılabilir olmalıdır. Emniyetin 
sağlanması da soğutucu akışkanın iki temel özelliği ile ilgilidir. Bunlar soğutucu akışkanın zehirleme 
etkisi (zehirliliği) ve yanıcılık özelliğidir. 
 
3.3.1.1.1. Zehirlilik Özelliği 
 
R-1234yf ve çeşitli alternatif soğutucu akışkanların zehirleme etkisi Tablo 5’te gösterilmiştir. Akut 
toksisite maruz kalma limiti (ATEL: acute toxicity exposure limit) olarak adlandırılan bu değer 30 
dakikadan kısa bir süre içerisinde sağlığı kötü bir şekilde etkilemeyecek maksimum limiti 
göstermektedir. Yani ortamdaki R-1234yf miktarı 101000 ppm’in üzerine çıkmadığı sürece herhangi bir 
zehirleyici etki yaratmayacaktır. Görüldüğü gibi R-1234yf’nin ATEL değeri alternatifi olarak gösterildiği 
R-134a’dan daha uygundur. ASHRAE standartlarında da R-1234yf’nin zehirlilik sınıfı A olarak 
belirtilmiştir [11] . 
 
Tablo 5. Soğutucu Akışkanların Zehirleme Etkisi [11]. 
 

Soğutucu Akışkan ATEL (ppm) 
R-12 18000 

R-134a 50000 
R-152a 50000 

CO2 40000 
R-1234yf 101000 

 
3.3.1.1.2.Yanıcılık  
 
R-1234yf’nin yanıcılık özelliğine geçmeden önce, soğutucu akışkanların yanıcılıklarını belirleyen 
temellerden bahsetmekte fayda vardır. Bu noktada cevaplanması gereken ilk soru, soğutucu akışkan 
yanıcı özelliğe sahip olup olmadığı ve eğer yanıcı ise yanma limitlerinin ne olduğu sorusudur. Yanma 
limitlerini belirleyen iki kavram; alt yanma limiti (LFL: lower flame limit) ve üst yanma limitidir (UFL: 
upper flame limit). Alt yanma limiti bir soğutucu akışkanın yanması için ortamda bulunması gereken 
minimum miktarını belirtmektedir. Üst yanma limiti ise yanma oluşması için havada bulunabilecek 
maksimum soğutkan miktarını göstermektedir. Havadaki soğutkan yüzdesi belli bir miktarın üzerine 
çıktığı zaman yanmayı sağlayacak yeterli oksijen miktarı bulunamamaktadır [11]. 
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İkinci önemli konu; bir tutuşturma kaynağının, alev almaya yetecek enerji miktarını sağlama 
olasılığının ne olduğudur. Bunun için de iki kavram tanımlanmıştır. Bunlar kendiliğinden tutuşma 
sıcaklığı (KTS) ve minimum tutuşma enerjisidir (MIE: minimum ignition energy). Soğutucu akışkanlara 
ait bu özellikler, soğutkanın alev alma ihtimalinin birer göstergesidirler.  
 
Soğutucu akışkanın alev alması durumunda yaratacağı etki de üzerinde durulması gereken önemli bir 
konudur. Yanma ısısı (HOC: heat of combustion)  ve yanma hızı (BV: burning velocity), soğutkanın bu 
etkisini ortaya koyan göstergelerdir. Yanma ısısı yanma sonucunda kg başına ortaya çıkan ısı enerjisi 
miktarını belirtmekte olup birimi MJ/kg’dır. Yanma hızı ise cm/s cinsinden ifade edilmektedir [11]. 
 
Tablo 6’da, R-1234yf’nin yanıcılık bakımından sahip olduğu özellikler verilmiştir. Şekil 6a ve 6b’de ise 
bu özellikler gruplandırılarak, yanma meydana gelmesi ihtimali ve yanmanın yapacağı etki grafik 
halinde gösterilmiştir. 

 
Tablo 6. R-1234yf'nin Yanıcılık Özellikleri [12]. 
 

LFL (%) 6.5 

UFL (%) 12.3 

MIE (mJ) 5000 - 10000 

BV (cm/s) 1.5 

KTS (˚C) 405 

HOC (MJ/kg) 11.8 

 
Şekil 6a incelenecek olursa; sol alt köşeye-eksenlerin kesişim noktasına- doğru gidildikçe yanıcılığın 
arttığı görülür. Buradan da anlaşılmaktadır ki R-1234yf’nin yanma (tutuşma) ihtimali diğer bir alternatif 
olan R-152a dahil birçok akışkandan daha azdır. Şekil 6b’de ise sağ üst köşeye doğru yanma etkisinin 
arttığı görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı üzere R-1234yf’nin yanma etkisi oldukça düşüktür. 

 
 

Şekil 6.a. Yanma Meydana Gelmesi İhtimali b. Yanmanın Yaratacağı Etki [13]. 
 
ASHRAE 34’de soğutucu akışkanlar yanıcılık özelliklerine göre üç kategoriye ayrılmıştır: 
 

 1: Yanıcı değil (101 kPa ve 21˚C’de). 

 2: LFL>0.1 kg/m3 (101 kPa ve 21˚C’de) ve HOC<19 MJ/kg 

 3: LFL<0.1 kg/m3 (101 kPa ve 21˚C’de) ve HOC>19 MJ/kg 
 

R-1234yf bu sınıflandırmaya göre ikinci sınıfa girmektedir. Ancak yapılan yeni sınıflandırma önerisine 
göre, ikinci sınıfa giren ancak yanma oluşumunun etkisi az olan soğutucu akışkanlar yeni bir sınıfa 
ayrılacaktır. 2L adı verilen bu sınıfa yanma hızı 10 cm/s’ye kadar olan 2 sınıfı soğutucu akışkanlar 
girmektedir [14]. 
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R-1234yf’nin yanıcılığını ve yanıcılığının yaratacağı etkiyi ortaya koymak amacıyla gerek soğutucu 
akışkan üreticileri gerekse bu akışkanı kullanan firmalar tarafından bir dizi yanma testleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu testlerin bir kısmı bir önceki bölümde bahsettiğimiz R-1234yf’nin yanıcılık 
özelliklerini belirlemek, bir kısmı da bu özelliklerin yaratacağı etki ve tehlikeyi ortaya koymak üzere 
simülasyon ve saha testleri biçiminde gerçekleştirilmiştir. Bu testlerin sonucunda (sızıntı olması 
durumu, aracın kaza yapması durumu vb.) aracın farklı bölümlerindeki R-1234yf konsantrasyonu 
ölçülerek, yanma alt limitini geçip geçmediği ve herhangi bir tutuşma olup olmadığı kontrol edilmiştir. 
Simülasyon sonuçlarının da test sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği görülmüştür [15].  
 
3.3.1.1.3. Risk Değerlendirmesi 
 
Son olarak; R-1234yf’nin mobil iklimlendirme ünitelerinde kullanımının yarattığı riski ortaya koymak 
amacıyla risk analizleri yapılmıştır. Bu analizlerin sonuçları, Tablo 7 ve 8’de verilmiştir. Tablolardan da 
görüldüğü gibi R-1234yf kullanımından kaynaklanan risk diğer olası risklere oranla çok az olduğu 
yapılan hata ağacı analizleri sonucunda ortaya konmuştur.  
 
Tablo 7. Araçta Meydana Gelebilecek Çeşitli Kaza Risklerinin R-1234yf İle İlgili Risklerle 
Karşılaştırılması [13]. 
 

Risk 
Araç çalışma süresi 

başına risk 

Bir araç kazasında bulunma riski 5x10
-5

 

Fren arızasından kaynaklı bir kaza olma riski 3x10
-7

 

Yoldayken araçta yangın olması riski (herhangi bir nedenden dolayı) 10
-7

 

Bir kazada, hava yastığıyla ilişkili bir ölüm olması riski 2x10
-10

 

Araç sürücüsünün hayati sınırın üstünde bir HF’ye maruz kalma riski 3x10
-12

 

Araç sürücüsünün R-1234yf yanmasından kaynaklanan bir aleve maruz 
kalma riski 

9x10
-14

 

Risk 
Çalışma saati başına 

risk 

Ölümcül olmayan kayda değer iş kazaları (tüm meslek gruplarında) 2x10
-5

 

Araba tamircilerinin bir nesnenin çarpması sonucu yaralanma riski 2x10
-6

 

Tamircilerin yüksek basınçlı R-1234yf ekipman hortumunun çarpması 
sonucu kayda değer bir kaza olması riski 

3x10
-8

 

Servis teknikerinin R-1234yf yanması sonucu açık bir aleve maruz kalması 
riski 

10
-20
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Tablo 8. R-1234yf Sızıntısıyla İlgili Risklerin, Çeşitli Olaylar Sonucu Oluşabilecek Yaralanma Veya 
Ölüm Riskleriyle Karşılaştırılması [16]. 
 

Risk Yıllık risk oranı 

Kalp krizi  2.7x10
-3

 

Evde ölümcül kaza olması  1.1x10
-4

 

Dağa çıkarken ölümcül kaza olması (dağcılar için)  6x10
-4

 

Bir yaya olarak yaralanma riski  2.1x10
-5

 

İş yerinde ölümcül kaza olması (tüm meslek dalları)  3.6x10
-5

 

Yıldırım çarpması sonucu yaralanma  10
-6

 

Asansörde ölümcül şekilde yaralanma riski  2 x10
-7

 

Bir kaza sonucunda hayati limitlerin üstünde R-1234yf’ye maruz kalma 
riski  

10
-10

 

Bir kazada, R-1234yf’nin yanması sonucu yaralanma riski  4.5x10
-11

 

 
3.3.1.2. Isıl Kararlılık, Materyallerle Uyumluluk ve Yağlayıcılarla Karışabilirlik 
 
Bir soğutucu akışkanın bir soğutma uygulamasında kullanılabilir olması için ısıl kararlılığa sahip 
olması, soğutma sisteminde kullanılan materyallerle uyumlu olması ve yağlayıcılarla karışabilir olması 
gerekmektedir. R-1234yf’nin ısıl kararlılığının değerlendirilmesi için ASHRAE/ANSI Standard 97’de yer 
alan sızdırmaz cam tüp protokolleri uygulanarak yapılan testlerde bakır, çelik ve alüminyum ile farklı 
yağlar kullanılmış ve testler 175 ˚C ve 200 ˚C’de farklı nem koşulları altında 14 günlük süre boyunca 
yapılmıştır. Yapılan testlerin sonucunda R-1234yf’nin alternatif olarak gösterildiği R-134a ile benzer 
özellikte olduğu, ısıl kararlılık açısından herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği ortaya konmuştur. [17].  
 
Soğutma sisteminde kullanılan materyallerle uyumluluğu da yapılan testlerle ortaya konmuştur. Sonuç 
olarak hem plastik, hem de elastomer malzemeler ile yapılan testlerde R-1234yf’nin bu malzemelerle 
uyumlu olduğu görülmüştür [17,18]. 
 
Bir soğutucu akışkanın soğutma çevriminde kullanılan yağlarla karışabilir olması da gerekmektedir. R-
1234yf’nin bu özeliğini belirlemek üzere testler yapılarak, ISO 120 POE ve ISO 68 POE yağları ile 
farklı sıcaklıklarda (-50 ile 90°C arasında) ve farklı yağ yüzdelerindeki (%5 ile %70 arasında) 
karışabilirliği ortaya konmuştur. Çıkan sonuçlar R-1234yf’nin karışabilme aralığının alternatifi olduğu   
R-134a’dan daha geniş olduğunu ve R-134a ile karışabilirlik bakımından benzer özellikte olduğunu 
göstermiştir [17,19].  

 
3.3.1.3. Termodinamik Özelikler 
 
Şekil 3’ten de görüldüğü gibi R-1234yf ve R-134a’nın buhar basıncı eğrileri hemen hemen çakışmış 
vaziyettedir. Bu da, R-1234yf’nin, R-134a kullanılan bir iklimlendirme ünitesinde çok küçük değişiklikler 
yapılarak veya hiç değişiklik yapılmadan kullanabileceği anlamına gelmektedir.  
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Şekil 7. R-134a ve R-1234yf'nin Buhar Basıncı Eğrilerinin Karşılaştırılması [20]. 
 
Bir soğutucu akışkanın performansının değerlendirilebilmesi için termodinamik özelliklerinin bilinmesi 
gereklidir. Bunun için de bu özellikler çeşitli hal denklemleri kullanılarak hesaplanır. Ekte yer alan 
Tablo Ek1’de R-1234yf’nin termodinamik özellikleri verilmiştir [19]. 
 
Şekil 8a ve 8b’de ise R-1234yf’nin buhar yoğunluğu ve gizli ısısı R-134a ile karşılaştırılmıştır [14].  
 

 
 

Şekil 8 a. R-1234yf’nin yoğunluk-sıcaklık eğrisi b. R-1234yf’nin gizli ısı-sıcaklık eğrisi [21]. 
 
Basınç – Entalpi (P-h) diyagramı soğutma çevrimi performansının değerlendirilebilmesi konusunda 
oldukça faydalıdır. Bu nedenle de soğutucu akışkanın termodinamik özelliklerinin değerlendirilmesinde 
sıkça kullanılır. R-1234yf’nin P-h diyagramı Şekil 9’da verilmiştir.  
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Şekil 9. R-1234yf’nin basınç-entalpi diyagramı [22]. 
 

3.3.1.4. Performans Karşılaştırmaları 
 
Termodinamik özellik tablolarından faydalanarak soğutma sisteminin performansı hakkında bir fikir 
sahibi olunsa bile, gerekli testler yapılmadan sistemin gerçek performansı tam anlamıyla ortaya 
konamaz.  
 
R-1234yf’li sistem performansını ölçmek amacıyla, bir otomobil üreticisi tarafından performans testleri 
yapılmıştır. Bu testler ilk olarak R-134a’lı iklimlendirme sistemi üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın 
(drop-in), daha sonra ise sistemin yoğuşturucusu ve termal genleşme vanası R-1234yf’ye göre 
optimize edilerek gerçekleştirilmiştir. Yapılan performans testlerinin sonuçları Şekil 10a ve 10b’de 
görülmektedir. Grafikten de görüldüğü gibi R-134a ile aynı soğutma kapasitesine ulaşmak için sistem 
üzerinde birtakım iyileştirmeler yapmak gereklidir. Yapılan optimizasyon sonucunda ise, R-1234yf’li 
sistemin COP’si R-134a ile aynı değere gelmiş, menfez çıkışında ve nefes alma seviyesindeki hava 
sıcaklıkları da aynı seviyelere ulaşmıştır [23].  
 

 
Şekil 10 a. Optimize edilmiş sistem etkinliklerinin karşılaştırılması b. Optimize edilmiş sistem hava 

sıcaklıklarının karşılaştırılması [23]. 
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Mariam Jarahnejad [9] tarafından yapılan bir başka çalışmada ise R-1234yf’nin performansı R-134a ile 
karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda bir deney düzeneği hazırlanarak iki soğutucu akışkan da bu deney 
düzeneğinde iki farklı yoğuşturucu sıcaklığında (30 °C ve 40 °C) ve 1 kW ile 3,2 kW arasında değişen 
10 farklı ısı yükünde test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 11-13’de görülmektedir. 
 
Şekil 11’de yer alan qv terimi hacimsel soğutma kapasitesini, T2 ise buharlaştırıcı sıcaklığını 
göstermektedir. Görüldüğü gibi hacimsel soğutma kapasitesi buharlaştırıcı sıcaklığı ile ciddi miktarda 
artmaktadır. İki soğutucu akışkan kıyaslanacak olursa, her iki yoğuşturucu sıcaklığında da noktaların 
birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Genel olarak bakacak olduğumuzda da R-134a’nın ortalama 
olarak % 3 daha yüksek hacimsel soğutma kapasitesine sahip olduğu söylenebilir [9]. 
 

 
 

Şekil 11. Hacimsel Soğutma Kapasitelerinin Karşılaştırılması [9]. 
 
Şekil 12’de ise iki soğutucu akışkan için gerekli kompresör işleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de 
görüldüğü gibi daha düşük yoğuşturucu sıcaklığında daha az kompresör işi gerekmektedir. İki 
soğutucu akışkan kıyaslandığında ise R-1234yf için her iki yoğuşturucu sıcaklığında da % 0-8 
arasında daha az kompresör işi gerektiği görülmektedir [9]. 
 

 
 

Şekil 12. Gerekli Kompresör İşlerinin Karşılaştırılması [9]. 
 
Son olarak da sistem STK’ları hesaplanarak, Şekil 13’de verilen grafikte gösterilmiştir. 30 °C ve 40 °C 
yoğuşturucu sıcaklıkları için hesaplanan STK değerleri incelendiğinde R-134a’nın R-1234yf göre 
sırasıyla % 2-10 ve % 5-15 arasında daha yüksek STK’ya sahip olduğu görülmektedir [9]. 
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Şekil 13. Sistem STK’larının karşılaştırılması [9]. 
 
3.3.2. R-1234ze 
 
Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yeni soğutucu akışkanlardan biri de R-1234ze’dir. Bu 
soğutucu akışkan da R-1234yf gibi mükemmel çevresel özelliklere sahiptir. Bu nedenle de yapılan 
yasal düzenlemeler sonucunda R-134a’ya alternatif olarak gösterilmektedir. Tablo 9’da R-1234yf’nin 
temel özellikleri verilmiştir [9]. 
 
Tablo 9. R-1234ze’nin Temel Özellikleri ([9]’dan uyarlandı). 
 

Soğutucu Akışkan R-1234ze R-134a 

Kimyasal Formülü Trans, CHF=CHCF3 CH₂FCF₃ 
Moleküler Ağırlığı (kg/kmol) 114,04 102.03  

1 atm. Basınçta Kaynama Noktası -20 °C -26.06 °C  

Kritik Sıcaklık 79 °C 101.08 °C 

Kritik Basınç 3632 kPa 4060.3 kPa  

Kritik Yoğunluk 486 kg/m
3
 515.3 kg/m

3
 

Ozon İnceltme Potansiyeli (ODP) 0 0 

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) 6 1430 

Doğada Yok Olma Süresi 18 gün 13 yıl 

Yanıcılık Yanıcı değil Yanıcı değil 

 
3.3.2.1. Emniyet 
 
ASTM E-681 ve EU A-11 test metotlarına göre yapılan testlerde, R-1234ze’nin oda sıcaklığında (≈21 
°C) yanıcı olmadığı ortaya konmuştur [9]. Ancak 30 °C’nin üzerindeki sıcaklıklar söz konusu 
olduğunda R-1234ze de belirli yanma limitlerine sahiptir. R-1234ze’nin yanıcılık özellikleri Tablo 10’da 
gösterilmiştir.  
 
Tablo 10. R-1234ze’nin Yanıcılık Özellikleri [24]. 
 

LFL (%)  7
(1)

 

UFL (%)  9,5
(1)

  

MIE (mJ)  61000-64000
(2)

  

BV (cm/s)  0  

1- Verilen değerler 30 °C’de elde edilmiştir. 
2- Verilen değerler 54 °C’de elde edilmiştir. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Zehirlilik açısından bakacak olduğumuzda da ATEL değerinin 59000 ppm olduğu görülmektedir. 
ASHRAE’nin zehirlilik sınıflandırmasına göre de A sınıfında (zehirleyici olmayanlar) yer almaktadır 
[24].  
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İklimlendirme, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI: Air Conditioning, Heating, and Refrigeration 
Institute) tarafından hazırlanan raporda, 2L sınıfı yanıcı soğutucu akışkanları kullanan ve konutlarda 
kullanılan ısı pompalarının yarattığı risk değerlendirilmiştir. Bu çalışma kapsamında; herhangi bir 
kaçak olması durumunda, evin farklı bölmelerinde ortaya çıkacak R-1234ze, R-1234yf ve R-32 
konsantrasyonları hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizleri ile hesaplanmış ve bunlara paralel 
olarak ilgili testler gerçekleştirilmiştir. Son olarak da hata ağacı analizi yapılarak, bu soğutucu 
akışkanların kullanımından kaynaklanan riskler ortaya konmuştur. Buna göre R-1234ze kullanımından 
kaynaklanan en büyük risk 2 x 10

-5
 olarak hesaplanmış olup, diğer olası risklerle karşılaştırıldığında bu 

rakamın çok uygun seviyede olduğu görülmektedir [24]. 
 
3.3.2.2. Termodinamik Özellikler 
 
Yukihiro Higashi [25] yapmış olduğu bir çalışmada, R-1234yf ve R-1234ze’nin buhar basınçlarını 
deneysel çalışmalarla ortaya koymuştur. Bu çalışmayla elde edilen buhar basıncı eğrileri, diğer 
soğutucu akışkan eğrileriyle birlikte Şekil 14’te gösterilmiştir.   
 

 
 

Şekil 14. R-1234ze ve Diğer Soğutucu Akışkanların Buhar Basıncı Eğrileri [25]. 
 
Ryo Akasaka [26] tarafından yapılan çalışmada, bir termodinamik model oluşturulmuş ve deneysel 
verilere dayanılarak R-1234ze’nin termodinamik özellikleri hesaplanmıştır. Bu çalışma kapsamında 
elde edilen basınç-entalpi diyagramı Şekil 15’te verilmiştir. 
 
R-1234ze’nin termodinamik özellikleri ise ekte yer alan Tablo Ek2’de bulunmaktadır [19]. 
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Şekil 15. R-1234ze’nin basınç-entalpi diyagramı [26]. 
 
3.3.2.3. Performans Karşılaştırmaları 
 
Omar Abdelaziz v.d. [27] yapmış oldukları çalışmada 2 farklı buzdolabında R-134a, R-1234yf ve R-
1234ze kullanılması durumundaki kompresör davranışlarını inceleyerek, günlük çalışma sürelerini ve 
güç tüketimlerini hesaplamışlardır. Yapılan bu testin sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır. 
 
Tablo 11. Enerji tüketimi ve çalışma sürelerinin R-134a ile karşılaştırılması [27]. 
 

 Soğutucu Akışkan Enerji Tüketimi Çalışma Süresi 

1. Buzdolabı R-134a %100,0 %100,0 

R-1234yf %102,7 %84,3 

R-1234ze %84,5 %150,8 

2. Buzdolabı R-134a %100,0 %100,0 

R-1234yf %101,3 %89,0 

R-1234ze %94,6 %140,0 

 
Tablo’dan da görüldüğü üzere R-1234yf hem enerji tüketimi hem de çalışma süresi bakımından R-
134a ile benzerdir. Bu durum, R-1234yf’nin R-134a’ya iyi bir alternatif olduğunu göstermektedir. Öte 
yandan R-1234ze enerji tüketimi açısından R-134a’ya göre oldukça iyi sonuçlar ortaya koymuştur. 
Ancak R-1234ze’nin sahip olduğu düşük soğutma kapasitesi kompresör çalışma süresinin artmasına 
ve dolayısıyla defrost çevrimleri arasındaki sürenin azalmasına yol açmıştır. Bu çalışma kapsamında 
defrost enerjisi günlük enerji tüketiminde hesaba katılmamıştır. Bu nedenle artan defrost çevrim 
frekansı sistemin gerçekte neden olduğu enerji tüketimini artıracaktır [27].   
 
Koyama v.d. [28] tarafından yapılan bir çalışmada R-1234ze’nin R-410A yerine kullanılması durumu 
değerlendirilmiştir. Saf R-1234ze’li sistem, R-410A’lı sistemlere göre %6 civarında daha yüksek ITK’ya 
sahipken, hacimsel soğutma kapasitesi bakımından %30 civarında daha düşük kapasiteye sahip 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle hacimsel kapasitenin artırılması amacı ile R-1234ze ve R-32’nin 
kütlece farklı oranlarda karışımları oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo 12’de sunulmuştur. 
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Tablo 12. Bir İklimlendirme Sisteminin Çevrim Analizi [28]. 
 

Soğutucu Akışkanlar R-410A 
R-1234ze/R-32 

%100 R-1234ze %80 R-1234ze %50 R-1234ze 

Yoğuşturucu sıcaklığı (°C) 27 27 27 27 

Buharlaştırıcı sıcaklığı (°C) -3 -3 -3 -3 

Aşırı soğutma (K) 0 0 0 0 

Aşırı ısıtma (K) 3 3 3 3 

Kompresör Verimi 0,85 0,85 0,85 0,85 

Buharlaştırıcı basıncı (MPa) 0,725 0,193 0,341 0,521 

Yoğuşturucu basıncı (MPa) 1,886 0,583 0,994 1,428 

Soğutma etkisi (kJ/kg) 174,12 144,65 172,35 201,81 

Hacimsel soğutma etkisi 
(kJ/m

3
) 

4736,0 1509,3 2577,7 3698,4 

Kompresör özgül işi (kJ/kg) 31,98 24,65 29,65 35,46 

ITK  6,45 6,87 6,81 6,69 

ITK oranı (R-410A’ya göre) 1,0 1,07 1,06 1,04 

Hacimsel soğutma kapasitesi 
oranı 

1,0 0,32 0,54 0,78 

GWP 1730 6 135 328 

 
3.3.3. Geliştirilmekte Olan Soğutucu Akışkanlar 
 
Küresel iklim değişikliği endişeleri karşılık olarak ve yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip 
soğutucu akışkanların üretimini etkileyebilecek olası yasal düzenlemeler düşünülerek, soğutucu 
akışkan üreticileri tarafından yeni soğutucu akışkan adayları geliştirilmektedir.  
 
Genel itibariyle R-1234yf ve farklı soğutkanların belli oranlarda karışımlarından oluşan bu soğutucu 
akışkanlar, R-1234yf’nin çevre dostu özelliklerini kısmi olarak taşırken; R-1234yf’nin hacimsel kapasite 
ve yanıcılık özelliklerini adres etmektedirler. Bu soğutkanların geliştirilmesindeki temel amaç; küresel 
ısınma potansiyelini belli bir seviyenin altında tutarken yanıcılık, performans gibi özelliklerin 
iyileştirilmesidir. Ya da tersten bakacak olursak; performans ve yanıcılık özelliklerini belli düzeyde 
tutarken, küresel ısınma potansiyelinin belli bir seviyenin altına getirilmesidir. Bu bölümde, bu amaçla 
geliştirilmekte olan bazı soğutucu akışkanların değerlendirmesi yapılacaktır.  
 
Leck [29] yapmış olduğu çalışmada teorik bir soğutma çevrimi modeli geliştirerek, geliştirilmekte olan 
farklı soğutucu akışkanların çeşitli uygulamalarda kullanımını değerlendirmiştir. Tablo 13’te bir klima 
soğutma modelinin sonuçları, konut iklimlendirmesinde yüksek soğutma kapasitesine sahip olması 
nedeniyle tercih edilen R-410A ile karşılaştırılmıştır.  
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Tablo 13. Geliştirilmekte Olan Soğutucu Akışkanların Karşılaştırılması [29]. 
 

Evaporatör Sıcaklığı = 7 °C   Yoğuşturucu Sıcaklığı = 47 °C         Aşırı soğutma = 12 K 
Aşırı ısıtma = 3 K                    Kompresör hacimsel verimi = %70 

Soğutucu 
Akışkan 

GWP Sıcaklık 
Kayması 

(K) 

Deşarj 
Basıncı 
(kPa) 

Deşarj 
Sıcaklığı  

(°C) 

Kapasitenin 
R-410A’ya 
oranı (% Δ) 

COP’nin  R-
410A’ya 

oranı (% Δ) 

Yanıcılık 
Sınıfı 

(beklenen) 

R-22 1810 0 1812 83 -31 6,4 1 

R-407C 1774 4,8 1935 75 -30 5,0 1 

R-410A 2088 0,1 2823 81 0 0,0 1 

R-32 675 0 2939 102 9,7 0,3 2L 

R-134a 1430 0 1222 64 -55 8 1 

R-1234yf 4 0 1209 55 -57 6 2L 

DR-11 <600 0 <1300 <60 -54 7 1 

DR-3 <150 7 1850 70 -35 3,5 2L 

DR-4 <300 5 2300 <80 -20 1,3 2L 

DR-5 <500 1 2750 <90 0 <1 2L 

DR-9 <1500 4 1600 66 -37 4 1 

 
Tablodan da görüldüğü gibi DR-9 ve DR-11 yanıcı değilken, DR-3, DR-4 ve DR-5 yanıcı olup 2L 
yanıcılık sınıfına girmektedirler. DR-5, R-410A ile aynı soğutma kapasitesine sahipken; diğer tüm 
adaylar R-410A’ya oranla daha düşük ancak R-134a ve R-1234yf ile kıyasla daha yüksek soğutma 
kapasitesine sahip oldukları görülmektedir. Yine tüm soğutkan adaylarının COP’lerinin R-410A’dan 
daha yüksek ve GWP değerlerinin daha düşük olduğu görülmektedir [29]. 
 
Aynı çalışmada, en yüksek kapasiteye sahip iki aday olan DR-4 ve DR-5, bir R-410A’lı sistemde hiçbir 
değişiklik yapmadan test edilerek, sistemin ısıtma ve soğutma tesir katsayıları, yıllık performans 
faktörü (APF: Annual Performance Factor) ve LCCP değerleri R-410A ile karşılaştırılmış ve Şekil 
16’da verilmiştir [29].  
 

 
Şekil 16. Drop-in Testte Ölçülen Sistem Performansları [29]. 

 
 
 
 
4. İDEAL ÇEVRİM ANALİZİ 
 
Herhangi bir soğutucu akışkanın beklenen performansı, o akışkanın termodinamik ve taşınım 
özellikleri ile değerlendirilebilir. Karşılaştırma yapmak için tavsiye edilen bir yöntem de ideal çevrim 
analizi yapılmasıdır. İdeal bir çevrimde soğutma çevriminin, aşırı soğutma ya da aşırı kızdırma 
olmadan ve izantropik sıkıştırma ile gerçekleştiği varsayılmaktadır. Böyle bir karşılaştırmayı 
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yapabilmek için tek gerekli olan buharlaştırıcı ve yoğuşturucu sıcaklıklarını bilmek yeterlidir. Bu 
değerlere dayanarak, soğutma çevriminin ısı tesir katsayısı (COP), kompresör gücü değerleri 
hesaplanarak, farklı soğutucu akışkanların kullanımı durumundaki olası performans artış veya 
düşüşleri önceden görülebilmektedir. İdeal bir çevrimin basınç-entalpi diyagramı Şekil 17’de 
görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 17. İdeal çevrimin basınç-entalpi diyagramı 
 
Bir ideal çevrimde, soğutucu akışkan kompresöre girerken doymuş buhar, yoğuşturucu çıkışında ise 
doymuş sıvı haldedir. Bu durumda, sistem performansıyla ilgili değerlerin hesaplanabilmesi için tüm 
noktalardaki entalpi değerleri bilinmelidir. Belirtilen noktalardaki entalpi değerleri ile kompresör gücü, 
akışkan debisi, yoğuşturucu kapasitesi ve STK değerleri denklem 2-6 ile hesaplanabilir.   
 

  (2) 

 

 (kg/s) (3) 

 

 (kW) (4) 

 
 (kW) (5) 

 

  (6) 

 
  (7) 

 
Bu çalışma kapsamında da R-1234yf, R-1234ze, R-152a ve R-717 soğutucu akışkanları ve baz 
oluşturması amacıyla R-134a soğutucu akışkanın ideal çevrim analizleri yapılmıştır. Bu analizler 
yapılırken 5 kW soğutma kapasitesine sahip bir sistem ele alınmış, buharlaştırıcı sıcaklığı 10 °C, 
yoğuşturucu sıcaklığı 50 °C, kompresör izantropik verimi ise 0,8 olarak alınmış, bu şartlar altında 
sıkıştırma oranları, gerekli olan kütlesel debiler, kompresör güçleri ve STK değerleri hesaplanarak, 
karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçları tablo ve grafikler şeklinde aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 18. İdeal Çevrim Analizinin Sonuçları 
 
Tablo 14. İdeal Çevrim Karşılaştırması  
 

Tyoğ = 50 °C, Tbuh = 10 °C, ηs = 0,8 

Soğutucu 
Akışkan 

GWP 
Emniyet 

Sınıfı 
Sıkıştırma 

Oranı 

Gerekli 
Yoğuşturucu 
Kapasitesi 

(kW) 

Kütlesel 
Debi 

 (kg/s) 

Gerekli 
Kompresör 
Gücü (kW) 

Soğutma 
Tesir 

Katsayısı 

STK 
Oranı 
(%) 

R-134a 1430 A1 3,179 6,128 0,038 1,128 4,433 100,00 

R-1234yf 4 A2L 2,976 6,205 0,050 1,205 4,150 93,62 

R-1234ze 6 A2L 3,235 6,132 0,041 1,132 4,415 99,61 

R-152a 140 A2 3,159 6,072 0,022 1,072 4,664 105,22 

R-717 0 B2 3,307 6,046 0,005 1,046 4,778 107,80 

 
Verilen koşullarda, aynı soğutma ihtiyacını karşılamak için gerekli sistem gereksinimlerini ortaya 
koymak amacıyla yapılan bu ideal çevrim analizinin sonuçlarına göre; gerekli kompresör kapasiteleri 
karşılaştırıldığında en küçük kompresör gücünün R-717’de olduğu görülmektedir. Soğutma kapasitesi 
tüm akışkanlar için aynı alındığı için bu aynı zamanda en yüksek STK’nın da R-717’li sistemde olacağı 
anlamına gelmektedir. Bu durumun nedeni, amonyağın sahip olduğu yüksek gizli ısıdır. Yüksek gizli 
ısısı sayesinde buharlaştırıcıda ortamdan ısı çekerken çok küçük bir kütlesel debi yeterli olmaktadır. 
 
R-1234yf’nin sıkıştırma oranı, R-134a’lı sisteme oranla daha az olup, STK’sı beklendiği gibi daha 
düşük çıkmıştır. R-1234ze’li sistemin STK değeri ise R-134a’lı sistemle neredeyse aynıdır.   
 
 
 
 
5. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARTIŞMA 
 
HFC’lerin sahip olduğu yüksek GWP küresel ısınma endişelerinin artmasına neden olmuştur. Bunun 
neticesinde, çeşitli yasal düzenlemeler ortaya çıkmış ve HFC’lerin kullanımına belirli sınırlamalar 
getirilmiştir. Bu nedenle de mevcut soğutucu akışkanların çevreye olan zararlı etkilerini azaltabilecek 
yeni alternatifler geliştirmek için dünya çapında birçok çalışma yapılmaktadır. Karbondioksit, amonyak, 
hidrokarbonlar, R-152a, R-1234yf ve R-1234ze sahip oldukları düşük GWP ile mevcut soğutucu 
akışkanların yerine geçebilecek alternatifler olarak öne çıkmaktadırlar.  
 
Soğutucu akışkan seçiminde dikkat edilmesi gereken birçok özellik bulunmaktadır. Tahmin 
edilebileceği gibi bu özelliklerin hepsini tek başına karşılayacak, ideal bir soğutucu akışkan bulmak 
olanaksızdır. Emniyet, kararlılık, materyallerle uyumluluk gibi bazı özellikler soğutucu akışkan 
tarafından mutlaka sağlanmalıdır. Öte yandan ODP, GWP gibi çevreyle ilgili özellikler yasal 
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düzenlemelerle belirtilen sınırların altında tutulmalıdır. Bunu yaparken de aynı zaman da sistem 
performansının istenilen seviyede olması gerekmektedir. Ancak soğutucu akışkanların özellikleri 
incelendiğinde; genel olarak GWP değeri azalırken, sistem performansının düştüğü veya emniyetle 
(çoğunlukla yanıcılık) ilgili sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu noktada soğutucu akışkanın 
kullanılacağı uygulama alanı önemli hale gelmektedir.  
 
Soğutma uygulamaları çok çeşitlilik göstermekte olup, her bir uygulama için farklı termodinamik 
gereksinimler ve farklı çalışma sıcaklıkları söz konusudur. Tüm sistemlerde verimli ve güvenli bir 
şekilde çalışabilecek bir soğutucu akışkan mevcut değildir. Bu noktada soğutucu akışkanın 
kullanılacağı sistemin çalışma şartları ve gereksinimleri ve mevcut kısıtlar belirlenerek, bu 
gereksinimleri karşılayacak en uygun soğutucu akışkan seçilmelidir. 
 
Yapılan ideal çevrim analizinde, en iyi performansı R-717’nin verdiği görülmektedir. Ancak soğutucu 
akışkanın kullanılacağı uygulama çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Farklı buharlaştırıcı ve 
yoğuşturucu sıcaklıklarında başka bir soğutkan daha iyi performans gösterebileceği de not edilmelidir.  
 
R-134a’lı bir sistem söz konusu olduğu zaman R-1234yf hariç tüm soğutucu akışkanlar R-134a’lı 
sistem üzerinde ciddi değişikliklere ihtiyaç duyulmasına neden olacaktır. R-1234yf ise R-134a’lı sistem 
üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ya da çok küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilecektir. MAC 
yönergesi ile birlikte R-134a’nın mobil iklimlendirme sistemlerinde kullanımının yasaklanacağı göz 
önüne alınırsa, R-1234yf kullanımı tasarım açısından ciddi kolaylık sağlayacaktır. Doğal 
soğutkanlardan olan R-744 kullanımı ise baştan aşağı yeni bir sistem tasarımı gerektirmektedir. Bu da 
maliyetleri ciddi miktarda artırmaktadır.  
 
Doğru seçim yapılabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken bir değer unsur da soğutucu 
akışkan maliyetleridir. Doğal soğutkanlar bu konuda uygun fiyatlarıyla oldukça avantaj 
sağlamaktadırlar. R-1234yf ve R-1234ze soğutucu akışkanları ise henüz tam anlamıyla ticarileşmemiş 
olup, fiyatlarının mevcut soğutucu akışkanlara oranla oldukça yüksek olması beklenmektedir. Bu 
nedenle soğutma sistemi maliyetlerini ciddi miktarda etki edebilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. 
Ancak ilerleyen dönemlerde, artan üretim miktarlarıyla birlikte fiyatlarında, R-134a’nın ilk çıktığı 
zamanlardaki gibi, ciddi bir düşüş olması beklenmektedir.   
 
Bir soğutma sisteminin küresel ısınmaya olan katkısı, ikinci bölümde açıklanmış olan LCCP 
tanımından da anlaşılacağı gibi hem direkt, hem de indirekt emisyonlar yoluyla olmaktadır. Bu durum, 
düşük küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutucu akışkanın, performansının kötü olması halinde, 
daha fazla emisyona neden olabileceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle soğutucu akışkanın 
kullanılacağı sistemdeki performansı ciddi bir şekilde incelenmeli ve LCCP veya TEWI (toplam 
eşdeğer ısınma etkisi) değerleri hesaplanmalıdır. Aşağıda verilmiş olan Şekil 19’da mobil 
iklimlendirme sistemleri için yapılmış olan böyle bir analizin sonuçları görülmektedir.  
 

 
Şekil 19. a. Alternatif soğutucu akışkanlı sistemlerin neden olduğu küresel emisyonların 

karşılaştırılması b. Araç başına düşen emisyonların karşılaştırılması [29]. 
 
Şekil 19a’da, 2017 yılında dünyadaki mevcut araçların %43’ünün iklimlendirme sistemlerinde alternatif 
soğutkan (R-1234yf ve CO2) kullanılıyor olacağı kabul edilerek yapılan bir LCCP hesabının sonuçları 
görülmektedir. Şekilde yer alan kırmızı çerçeve alternatif soğutkan kullanan sistemlerin yarattığı CO2 
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salınımını mavi çerçeve ise R-134a’lı sistemlerin yarattığı CO2 salınımını göstermektedir. Görüldüğü 
gibi alternatif soğutkanlı sistemlerin direkt salınımı yok denecek kadar azdır. Üç soğutkanın dünya 
üzerindeki toplam salınımları açısından kıyaslaması yapıldığında, soğutucu akışkan olarak R-
1234yf’nin kullanılmasının yıllık CO2 salınımlarını R-134a ve CO2’ye oranla %12 düşüreceği 
görülmektedir [30].  
 
Araç başına düşen emisyonlara bakıldığında ise Phoneix ve Tokyo için Şekil 19b’de verilen sonuçlara 
ulaşılmıştır. Kırmızıya tonlarındaki bölümler direkt emisyonları, mavi tonları ise indirekt emisyonları 
göstermekte olup, R-1234yf kullanımının araç başına düşen CO2 salınımı açısından %20-%30 
civarında bir fayda sağlayacağı görülmektedir [30]. 
 
Soğutma sektörünün yönelimleri incelendiğinde de 2 farklı yönelim olduğu görülmektedir. 1. grup 
doğal soğutkanların kullanılması gerektiğini savunurken, diğer grup R-1234yf gibi yapay soğutkanların 
kullanımının daha uygun olacağı görüşünü savunmaktadır. Bu durum özellikle MAC yönergesi ve 
getirdiği yasal zorunluluk nedeniyle mobil iklimlendirme sistemlerinde kullanılacak soğutucu akışkan 
seçiminde çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bazı firmalar R-134a’nın yerine karbondioksit (R-
744) kullanacağını açıklarken, bir grup da R-1234yf kullanacağını açıklamıştır.  
 
Geliştirilen yeni soğutucu akışkanlar arasında kısa vadede piyasaya sürülmesi beklenen tek akışkanın 
R-1234yf olması beklenmektedir. R-1234ze’nin ise püskürtme ajanı olarak kendine yer bulması 
olasıdır. Doğal soğutkanlar açısından bakacak olduğumuzda ise, satış rakamları soğutma 
sistemlerindeki kullanımlarını giderek artmakta olduğunu göstermektedir. Bu nedenle önümüzdeki 
günlerde doğal soğutkanların piyasadaki yerini sağlamlaştıracağını rahatça söyleyebiliriz. 
Geliştirilmekte olan diğer soğutucu akışkanlar (DR türevleri) da, düşük GWP’leri ile, yapılması olası 
yasal düzenlemelere de bağlı olarak, spesifik uygulamalarda kendine yer bulabileceği düşünülebilir. 
 
Sonuç olarak diyebiliriz ki; ideal bir soğutucu akışkan yoktur. Yapılması gereken; çevresel özellikler 
(GWP, ODP, doğada yok olma süresi, LCCP), ısıl kararlılık, soğutma çevriminde kullanılan 
malzemelerle uyumluluk, yağlayıcılarla karışabilirlik, emniyet, performans özellikleri ve tabi ki sistem 
maliyeti dikkate alınarak, söz konusu uygulama için en uygun soğutucu akışkanın seçilmesidir.  
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada soğutucu akışkanların küresel ısınmaya olan etkileri, bu konuda yapılan yasal 
düzenlemeler açıklanarak, öne çıkan düşük GWP’li alternatifler ele alınmıştır. Bu alternatiflerin sahip 
olduğu özellikler, avantajlar ve dezavantajlar üzerinde durularak, soğutma uygulamalarındaki 
kullanımları değerlendirilmiştir. Bir ideal çevrim analizi gerçekleştirilerek 5 soğutucu akışkanın (R-
1234yf, R-1234ze, R-152a, R-717 ve R-134a) performansları karşılaştırılmıştır.   
 
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ana başlıklarla aşağıda sıralanmıştır: 
 

a. Mevcut soğutucu akışkanların küresel ısınmaya olan katkıları ve bunun neticesinde ortaya 
çıkan yasal düzenlemeler, düşük GWP’ye sahip soğutucu akışkanların kullanımını zorunlu 
kılmaktadır. 

b. Düşük GWP’li alternatifler incelendiğinde; doğal soğutucu akışkanlar ve yeni geliştirilmiş olan 
sentetik soğutucu akışkanlar (R-1234yf ve R-1234ze) olmak üzere başlıca iki grup olduğu 
görülmektedir.   

c. Bir soğutma sisteminin küresel ısınmaya olan katkısı soğutucu akışkanın GWP değerine bağlı 
olduğu kadar, soğutma sistemi performansına da bağlıdır. Bu yüzden, bir soğutma sisteminin 
küresel ısınmaya olan etkisi incelenirken, direkt ve indirekt emisyonları da içeren, LCCP veya 
benzer CO2 emisyon analizleri yapılmalıdır.  

d. Yapılan ideal çevrim analizi sonuçlarına göre en yüksek STK’ya sahip akışkan R-717’dir. R-
1234yf’nin STK değeri ise beklenildiği gibi R-134a’dan daha düşüktür. R-1234ze’nin STK’sı R-
134a ile aynı seviyede iken R-152a’nın daha yüksek STK’ya sahip olduğu görülmüştür. 
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e. R-1234yf soğutucu akışkanı sahip olduğu özellikler sayesinde R-134a’lı bir sistemde hiç 
değişiklik yapmadan, ya da çok küçük değişiklikler ile kullanılma şansına sahiptir. Bu nedenle 
mobil iklimlendirme sistemlerinde alternatif olarak ön plana çıkmaktadır.  

f. Doğal soğutucu akışkanların fiyatları çok düşük iken, R-1234yf soğutucu akışkanın fiyatlarının 
oldukça yüksek olması beklenmekte olup, sistem maliyetine etkisi göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bunun ana nedeni ürünün ticarileşmemiş olmasıdır.   

g. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen tek yeni soğutucu akışkan R-1234yf olup, 
geliştirilmekte olan diğer soğutucu akışkanların (DR türevleri) yapılması olası yasal 
düzenlemelere de bağlı olarak, spesifik uygulamalarda kendilerine yer bulması olasıdır. 

h. Soğutucu akışkanların sahip olması istenen tüm özellikleri sağlayan, ideal bir soğutucu 
akışkan yoktur. Bu nedenle her uygulama için, o uygulamanın koşullarına ve getirdiği kısıtlara 
en uygun soğutucu akışkan seçilmelidir. 
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Tablo Ek1. R-1234yf’nin Termodinamik Özellik Sıcaklık Doyma Tablosu 
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Tablo Ek2. R-1234ze’nin Termodinamik Özellik Sıcaklık Doyma Tablosu 
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EV TİPİ BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA 
SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 

 
 

Çağlar COŞKUN 
Gürcan DURMAZ 
Ünver ÖZKOL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bir buzdolabı, bilindiği gibi dört aşamalı bir termodinamik prensibe göre çalışır. Bu aşamalar sırasıyla; 
gaz halindeki soğutucu akışkanın sıkıştırılarak sıcaklık ve basıncının arttırılması, yüksek basınçlı 
gazın yoğunlaştırılması, sıvı haldeki soğutucu akışkanın kısılma vanası ile basıncının düşürülmesi ve 
düşük basınçlı akışkanın, buzdolabının içerisindeki ısıyı alarak buharlaştırılması şeklindedir. Bu 
çevrimde buzdolabının verimini artırabilmenin yolu, birim soğutma başına düşen kompresör işini 
azaltmaktır. Buzdolabının verimini arttırmak, buzdolabının enerji sınıfının yükselmesini de sağlayabilir. 
Bunu yapmanın bir yolu, buzdolabı içerisindeki soğuk enerjiyi daha uzun süre muhafaza ederek 
kompresörün çalışma/durma sıklığını azaltmaktır. Çünkü dolap her durduğunda soğutucu akışkanın 
dağılımı bozulduğu için, her ilk çalışma esnasında tekrar denge sağlanana kadar verim çok 
düşmektedir. Bu soğuk enerjiyi daha uzun süre muhafaza edebilmek için duvar kalınlıklarını arttırmak 
etkin bir yöntem olsa da, buzdolabının iç hacminin azalması kullanıcılar açısından bir dezavantajdır. 
Bu projede, faz değişken malzemeler (FDM) kullanarak, ev tipi bir buzdolabı içerisindeki ısıl kütlenin 
arttırılması ve dolayısıyla soğuk enerjiyi uzun süre muhafaza ederek kompresörün çalışma/durma 
sıklığının azaltılması amaçlanmıştır. Buzdolabı iç hacminde FDM uyunabilecek ideal bölgelerin 
belirlenebilmesi için öncelikle buzdolabı iç yüzey sıcaklık dağılımlarının bilinmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bahsedilen projenin birinci aşaması olan bu mevcut çalışmada, kısmi no-frost tipteki bir 
ev tipi buzdolabının, FLUENT hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) paket programı ile sıcaklık 
dağılımının çıkartılması ve bu sıcaklık dağılımının deneysel veriler ile doğrulanması amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ev Tipi Buzdolabı, Nümerik Analiz, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Faz 
Değişken Malzeme 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
A refrigerator works with respect to a thermodynamic cycle including four steps. These steps, 
respectively, are as follows; increasing the pressure and tempreature of a refrigerant fluid in gas state 
by compressing it, condensing the gas in high pressure in a condenser at constant pressure, 
decreasing the pressure of the refrigerant fluid in liquid state in a throttling valve and finally vaporizing 
the refrigerant fluid in an evaporator by absorbing the heat from the refrigerator cabin. To increase the 
efficiency of this cycle, the compressor work per unit cooling capacity should be reduced. Increasing 
the efficiency of a refrigerator may also result an increase of the energy class of the refrigerator. One 
way to do this is keeping the cold energy in refrigerator cabin further and decreasing the “stop/start” 
frequency of the compressor. Because, due to the maldistribution of coolant when the refrigerator 
stops, the efficiency decreases much at every start of the refrigerator until the balance of coolant is 
reestablished. Increasing the wall thickesses of the refrigerator is an efficient way to keep this cold 
energy, however, a less internal volume is a disadvantage for the end users. This project aims to 
increase the total thermal mass of an household refrigerator by using phase change materials (PCMs), 
thus keeping the cold energy in cabin further and decreasing the stop/start frequency of the 
compressor. The temperature distribution on the walls of the refrigerator is needed to be known to 
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determine the ideal locations for PCMs. In this study, which is the first part of the project mentioned 
above, extraction of the temperature distribution of a partial no-frost type houshold refrigerator by the 
FLUENT commercial CFD code is aimed. The validation of results of the CFD analyses with 
experimental data is also conducted. 
 
Key Words: Household Refrigerator; Numerical Analysis, Computational Fluid Dynamics, Phase 
Change Material 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sıcak ya da soğuk enerjinin daha sonra kullanılmak üzere depolanması termal enerji depolama 
yöntemleriyle olur.  Bu yöntemler, duyulur ısı depolama, gizli ısı depolama ve kimyasal yöntemler 
olmak üzere temel olarak 3 şekildedir. Duyulur ısı depolamada, depolama ortamına verilen ısı lineer 
bir sıcaklık artışı sağlamaktadır. Bu yöntemde, depolanan enerjinin (Q), sıcaklık artışına oranı (∆T) 
depolama ortamının ısı kapasitesini verir (C). [1]  
 

Q=C∆T=mc∆T  (1) 

 
Gizli ısı depolama yönteminde, depolama ortamının faz değişimi söz konusudur. Katı –sıvı hal 
değişimi, uygun malzeme kullanıldığında büyük miktarlarda enerji depolayabilir. Gizli ısı, günümüzde 
enerji depolamak için en etkin ve en verimli yöntemlerden birisi olarak kabul edilir. Tablo 1’de 
görülebileceği gibi, aynı malzemenin saklayabileceği gizli ısı, duyulur ısıya kıyasla çok daha fazladır. 
Örneğin, suyun 20OC sıcaklık aralığında depolayabileceği duyulur ısı, 0OC erime sıcaklığında 
depolayabileceği gizli ısıdan yaklaşık 3.5 kat daha azdır. [2]  
 
Tablo 1. Farklı Isı Depolama Yöntemlerinin Karşılaştırılması [2] 
 

 
MJ/m

3
 kJ/kg Yorumlar 

Duyulur Isı 

Granit 50 17 ∆T=20
o
C 

Su 84 84 ∆T=20
o
C 

Erime gizli ısısı 

Su 306 330   

Parafinler 180 200   

Su Hidratları 300 200   

Tuzlar 600 - 1500 300 - 700   

Buharlaşma gizli ısısı 

Su 2452 2450   

 
Saf malzemeler ve ötektik karışımlarda erime ve donma sırasında, depolama malzemesine ısı 
aktarılırken veya çekilirken sıcaklık hal değişim sıcaklığında sabit kalır. Hal değişimi tamamlandıktan 
sonraki ısı transferi duyulur ısı olarak depolanır. Hal değişimi sırasında depolanan gizli ısı, katı ve sıvı 
fazları arasındaki entalpi farkından hesaplanabilir.  Katı-sıvı hal değişimi sırasındaki bu entalpi farkına 

erime ısısı ya da erime entalpisi denir. (∆H) [1] 

 
Q=∆H=m∆h   (2) 

 
Katı-sıvı hal değişim sıcaklığında, sıcak ya da soğuk enerji depolamak için kullanılan malzemeler faz 
değişken malzeme (FDM) olarak adlandırılır. Faz değişken malzemeler (FDM), yüksek miktarlarda 
ısıyı dar bir sıcaklık aralığında depolayabilirler, yani malzemenin sıcaklığı çok fazla değişmeden ısı 
aktarmak veya ısı çekmek mümkündür. Dolayısıyla, yiyecek-içecek depolama, bina içi sıcaklığı gibi, 
sıcaklık dalgalanmalarının yüksek olmasının istenmediği ala nlarda kullanılırlar.  
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Bir malzemenin FDM olarak kullanılabilmesi için sahip olması gereken gereksinimler şu şekilde 
sıralanabilir [3]; 
 

1. Yüksek bir erime ısısına ve ısıl iletkenlik katsayısına sahip olması,  
2. Minimum aşırı soğuma (subcooling) ile eşleşik bir şekilde erimesi ve donması,  
3. Kimyasal olarak kararlı olması ve bulunduğu ortamla reaksiyona girmemesi,  
4. Aşındırıcı özelliğinin olmaması,  
5. Zehirli ve yanıcı olmaması,  
6. Bulunduğu kapta gerilmelere neden olmaması için düşük buhar basıncına sahip olması,  
7. Hal değişim esnasında az miktarda hacminin değişmesi. 

 
Ayrıca bir FDM, uygulama alanına göre yüksek sayıda erime-donma döngüsüne dayanıklı olmalıdır. 
Bu döngülerin sayısı birden binlerce defaya kadar ulaşabilir. Örneğin, bir yangın durumunda aşırı ısıya 
karşı koruma sağlayan bir FDM yalnızca bir defa erime-donma döngüsüne uğrar. [2]  
 
Farklı erime sıcaklığına sahip pek çok FDM piyasada mevcuttur ve bunlar çok farklı alanlarda 
kullanılabilir. Günümüzde faz değişken malzeme olarak kullanılan malzemeler; hidratlı tuzlar, 
parafinler, yağ asitleri, ötektik çözeltiler, organik ve organik olmayan bileşiklerdir. [3] Bu malzemelerin 
çalışma sıcaklıkları ve erime ısıları Şekil 1’de görülebilir.  
 

 
 

Şekil 1. Farklı FDM’lerin Çalışma Sıcaklıkları ve Erime Isıları. [1] 
 
En çok bilinen faz değişken malzeme sudur. 0°C’nin altındaki sıcaklıklar için ise ötektik karışımdaki 
tuz-su çözeltileri kullanılır. 0OC’den 130OC’ye kadar ise genellikle parafin, yağ asitleri ve alkoller gibi 
malzemeler kullanılır. İnorganik malzemeler geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir. Fakat bunların 
en büyük dezavantajları sahip oldukları düşük erime ısısı ve metallerde neden oldukları korozyondur. 
Ötektik tuz-su çözeltileri, düşük erime sıcaklıkları ile düşük sıcaklığa gereksinim duyulan 
uygulamalarda kullanılabilir, dolayısıyla ev tipi buzdolapları için en uygun malzeme olarak 
düşünülebilir. Tablo 2’de bazı ötektik tuz-su çözeltilerinin özellikleri vardır. 
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Tablo 2. Bazı Tuz – Su Çözeltileri ve Bunların Termal Özellikleri [1] 
 

Malzeme 
Erime Noktası  

(
o
C) 

Karışım Oranı 
Erime Entalpisi 

(kJ/kg) 
Yoğunluk 
(kg/m

3
) 

Al(NO3)3 - H2O -30,6 30,5% Al(NO3)3 131 
1283 (sıvı) 

1251 (katı) 

NaCL -H2O -21,2 22,4% NaCl 222 
1165 (sıvı) 

1108 (katı) 

KCl - H2O -10,7 19,5% KCl 283 
1126 (sıvı) 

1105 (katı) 

H2O 0   333 
998 (sıvı) 

917 (katı) 

 
Pek çok FDM, soğuma esnasında faz değişim sıcaklığına erişildiği anda katılaşmaya başlamaz. 
Katılaşma, faz değişim sıcaklığının bir miktar daha altına düşüldüğünde başlar. Bu aşırı soğuma, 
(subcooling) denilen durum, moleküler enerji dengeleri ile ilgili olup, FDM kullanımını en çok 
zorlaştıran konulardan biridir. Bu durum, malzemenin depolayacağı gizli ısı kapasitesini düşürür ve 
dikkate alınmalıdır. [2] Tipik bir aşırı soğuma eğrisi Şekil 2’deki gibi görülür. 
 
Aşırı soğumaya neden olan temel etken, sıvı haldeki malzeme faz değişim sıcaklığına kadar 
soğuduğunda katı kristallerinin oluşabilmesindeki zorluktur. Katı kristalleri oluşurken salmaları gereken 
ısı, gerekli yüzey enerjisinden az olduğunda sistem gerekli ısıyı salamaz ve hal değiştiremez. Oluşan 
katı kristallerinin yarıçapları çok küçük olduğundan dolayı salınan ısı yüzey enerjisinden daha küçük 
olabilir. Dolayısıyla, katı kristallerinin oluşabilmesi için gereken gerçek sıcaklık teorik donma 
sıcaklığından daha düşüktür. [1] Örneğin, Na2S2O3.5H2O hidratlı tuzununda, aşırı soğumaya karşı 
herhangi bir önlem alınmadığı takdirde oluşan aşırı soğuma 30OC’yi bulabilir. [3]   
 

 
 

Şekil 2. Aşırı Soğuma. [2] 
 
Aşırı soğuma için kullanılan en yaygın yöntem çeşitli çekirdeklenmeye yardımcı olan katkı maddeleri 
(nucleator) kullanarak heterojen çekirdeklenme sağlanması şeklindedir. Bu katkı maddeleri, katı FDM 
ile benzer çekirdek yapısına sahip malzemelerdir ve katı kristallerinin kendi yüzeylerinde oluşması ve 
büyümesine izin verecek yapıya sahiptir. Aşırı soğumayı, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan 
aşmanın yolu, FDM’nin bir bölümünü lokal olarak çok soğuk tutarak sistemde sürekli bir miktar katı 
FDM tutmaktır. Bu lokal soğutma, peltier etkisi ya da “cold finger” denilen yöntemle yapılır. [1] 
 
Saf bir malzemenin sıcaklığı donma noktasının altına kadar düşürülerek dondurulduğunda elde edilen 
donmuş malzemenin karışım oranı, faz değişim entalpisi, erime sıcaklığı gibi fiziksel özellikleri 
değişmez. Bu tip malzemeler, eşleşik eriyen malzemeler olarak adlandırılır. Malzeme birden fazla 
bileşen içerdiğinde elde edilen karışımın faz değişim davranışı daha farklı olur. Böyle bir karışımın faz 
değişimi, Şekil 3’deki gibi faz diyagramları ile açıklanır. Şekil 3’de görülen NaCl – H2O çözeltisinin faz 
diyagramında, %10 tuz ve %90 su içeren çözelti yaklaşık -10OC’nin üstündeki sıcaklıklarda homojen 
bir sıvı iken, -10OC’nin altına soğutulduğunda karışımdaki su donar ve çökelir. Bu olaya faz ayrılması 
(phase seperation) denir. FDM’lerin mühendislik uygulamalarında kullanımını zorlaştıran en önemli 
noktalardan biri de erime-donma döngüsünün doğurduğu faz ayrılması olayıdır. [1] 
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Şekil 3. NaCl – H2O Çözeltisinin Faz Diyagramı [4] 
 

Birden çok bileşen içeren karışımların faz ayrılması olmaksızın hal değiştirebilmeleri için, her bileşenin 
tam olarak aynı anda hal değiştirmesi gerekmektedir. Bu da ancak ötektik nokta üzerinde olur. Ötektik 
noktadaki karışımlara, ötektik çözelti denir. Ötektik karışımlar, karışımdaki tüm bileşenlerin minimum 
sıcaklıkta ve aynı anda hal değiştirdiği karışımlardır. [1] Dolayısıyla, karışımdaki bileşenlerin hiçbiri hal 
değişimi esnasında diğerinden ayrılamaz ve karışımın termal özellikleri değişmez. Aynı saf 
malzemelerdeki gibi eşleşik bir şekilde hal değiştirirler. 0 derecenin altında kullanılan FDM’lerin ötektik 
tuz su çözeltileri arasından seçilmesinin nedeni budur.  
 
FDM içersinde karışım halinde bulunan birden fazla malzemenin, erime-donma döngüleri esnasında 
faz ayrılması ile karışımdan ayrılıp farklı fazlar oluşturmaları FDM’nin ısı depolama kapasitesini 
olumsuz etkiler. [1] Şekil 4’de, tuz-su çözeltisinden oluşan bir FDM’de oluşan faz ayrılmasının 
doğurduğu sonuç görülebilir.  
 

 
 

 Şekil 4. Faz Ayrılması. [1] 
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Su – tuz çözeltilerinde iki farklı bileşen olduğundan dolayı faz ayrılması karşılaşılması olası bir 
sorundur. Bunun önüne geçmek ve karışımın erime - donma döngü sayısını arttırmak için, karışımın 
ötektik bir karışım olması gerekmektedir. Şekil 3’de görülen, NaCl – H2O çözeltisinin faz diyagramında, 
karışımdaki bileşenlerin aynı anda hal değiştirdiği nokta ve bu noktadaki tuz – su oranının yaklaşık 
%23 olduğu görülebilir. 
 
Faz ayrılmasının önüne geçebilmek için “artificial mixing” yöntemi kullanılabilir. Bu, faz ayrılması 
ortaya çıkmaya başladıktan sonra, karışımı basit olarak karıştırmak şeklindedir. Bu yöntem, ekstra 
ekipman ihtiyacı doğuracağından dolayı pek çok uygulama için uygun değildir. Bir diğer yöntem ise, 
karışıma ekstra su veya seyreltilmiş bir karışım eklemek şeklindedir. Bu yöntemde, bir önceki 
yöntemdeki gibi ekipman ihtiyacının yanı sıra, karışıma ekstra su eklenmesinden dolayı, karışımın ısı 
depolama kapasitesinin düşmesi söz konusu olabilir. [1] 
 
Faz ayrılması sorununu önlemek için kullanılabilecek en etkin yöntem, malzemedeki bileşenlerin 
ayrılabileceği mesafeyi sınırlamak şeklindedir. Malzemeyi genişliği birkaç mm’i geçmeyen küçük 
kaplara yerleştirmek, faz ayrılmasını bir miktar engelleyebilir, ancak bu yeterli olmayabilir. 
Malzemedeki bileşenlerin ayrılabileceği mesafeyi mikroskobik boyutlara indirebilmek için jelleştirme 

yöntemi uygulanır. [1] 
 
Su – tuz çözeltileri kimyasal olarak stabildir, ancak metallerle birlikte kullanıldığında korozyon 
sorununa yol açabilir. Buhar basınçları ise düşüktür ve donma noktasına yaklaştıkça daha da düşer. 
[2] Piyasada bu tipte bulunan FDM’ler genelde plastik kaplar içerisinde satılmaktadır.  
 
 
 
 
2. EV TİPİ BUZDOLAPLARINDA FAZ DEĞİŞKEN MALZEME UYGULANMASI 
 
Bu bölümde, ev tipi buzdolaplarında faz değişken malzeme uygulanmasıyla alakalı yapılmış, deneysel 
ve nümerik çalışmaların bir literatür araştırması sunulmuştur. 
 
2011 yılında, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yürütülümüş olan bir çalışmada, buzdolabının 
kondanser boruları üzerindeki sıcak enerjinin bir FDM ile depolanması amaçlanmıştır. Kondanser 
boruları üzerinde faz değişken malzeme uygulaması yapılmış, ve bu yeni buzdolabı, normal bir 
buzdolabı ile enerji verimliliği açısından kıyaslanmıştır. Yeni buzdolabında, kompresör çalışırken 
kondanserden atılan yoğunlaşma ısısının bir kısmı FDM içerisinde saklanmış ve kompresör 
durduğunda ise bu ısının dışarı atılması sağlanmıştır. Bu, kondanserden dışarıya olan ısı transferini 
önemli ölçüde arttırmış, kondanserde daha düşük bir yoğunlaşma sıcaklığı, evaporatörde ise daha 
yüksek bir buharlaşma sıcaklığı elde edilmiştir. Kullanılan FDM parafin, polietilen ve grafitin 
karışımından elde edilmiştir. Bu malzemenin faz değişim sıcaklığı ile, kondenserdeki yoğunlaşma 
sıcaklığı birbiriyle aynıdır. Yapılan testler sonucunda, yeni buzdolabının enerji verimliliği %12 civarı 
arttırılmıştır. [5] 
 
2009 yılında, Benjamin Gin ve Mohammed M. Farid tarafından yürütülmüş olan deneysel çalışmada, 
bir dondurucunun iç duvarlarına FDM paneller yerleştirilerek, dondurucu içerisindeki hava ve gıda 
sıcaklıklarının daha stabil hale gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca, gıdalar üzerinde nem ve buzlanma 
analizleri de yapılmış ve FDM panelli dondurucuda gıdalardaki nem kaybının daha az olduğu 
saptanmıştır. Kullanılan FDM, -15.4OC’de eriyen, su ve amonyum klorür tuzunun (NH4Cl) ötektik bir 
karışımıdır ve bu malzeme 10 mm kalınlıklı alüminyum kaplar halinde dondurucunun iç duvarlarına 
yerleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, FDM’li dondurucudaki gıda sıcaklığı yaklaşık 5°C’lik bir sapma 
gösterirken, FDM’siz olanda bu sapma 13OC’ye kadar çıkmıştır. [6] 
 
Benjamin Gin ve ark. tafarından yapılan 2009 tarihli bir çalışmada, buzdolabının iç duvarlarına 
yerleştirilen FDM paneller ile, defrost ve kapı açılması gibi dolabın ısı yükünün arttığı durumlarda iç 
sıcaklığın daha stabil olması amaçlanmıştır. Çalışmada, [6]’deki çalışmayla aynı, -15.4OC donma 
noktasına sahip bir FDM kullanılmıştır. Bu donma sıcaklığındaki FDM’nin kullanılma nedeni, FDM’nin 
donma noktasının dondurulmuş gıdaların saklanması gereken sıcaklık olan -18OC’ye yakın oluşudur. 
Çalışma sonucunda, FDM’li buzdolabının defrost ve kapı açılması gibi ısı yükleri karşısında, yaklaşık 
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%8 daha az enerji tükettiği, defrost esnasında FDM’li buzdolabındaki hava sıcaklığının 2.9°C, 
ürünlerin sıcaklığının ise 1 OC daha az olduğu görülmüştür. [7] 
 
Pradip Subramaniam ve ark. tarafından yürütülen bir çalışmada ise, faz değişken malzeme 
uygulanmış bir buzdolabının soğutma performans katsayısı deneysel olarak incelenmiştir. Testler 
sonucunda, 1.56 olan performans katsayısı, FDM ısı alırken 2.0’ye, FDM ısı verirken ise 1.8’e 
çıkmıştır. [8] 
 
K.Azzouz ve ark. tarafından 2005 ve 2008 yıllarında yapılan çalışmalarda, ev tipi bir buzdolabının 
evaporatöröüne FDM dolu panel uygulamasıyla enerji verimliliğini yükseltmek üzerine matematiksel bir 
model hazırlanmıştır. [9][10] FDM’li ve FDM’siz dolaplar için diferansiyel denklemler kurulmuş ve 
bunlar nümerik olarak çözülmüştür. Modelde, -6OC ile 0OC  aralığında faz değişim sıcaklığına sahip 
malzemeler FDM olarak kullanılmış ve FDM’nin faz değişim sıcaklığının performans katsayısı ve dolap 
içi sıcaklığına etkisi incelenmiştir. Malzeme buzdolabının kabininin arka yüzeyine yerleştirilmiştir. 
Çalışmada, FDM panelli buzdolabının minimum evaporatör sıcaklığının -19OC’den -7OC’e çıktığı, 
bunun sonucu olarak kompresörün daha az çalıştığı, dolayısıyla enerji tüketiminin azaldığı, 
buzdolabının performans katsayısının 1.09’dan 1.9’a çıktığı gözlenmiştir. Çalışmada, dolap içi hava 
sıcaklığının zamana göre değişiminin daha stabil olduğu gözlemlenmiştir. 
 
2009 yılında, Azzouz ve ark. 2005 ve 2008 yıllarında yaptıkları nümerik çalışmayı deneysel olarak 
tekrarlamışlardır. Çalışmada, FDM olarak su ve -3OC donma sıcaklığında bir tuz-su ötektik çözeltisi 
kullanılmıştır. Çalışmada, FDM’nin buzdolabının kompresörünün çalışma süresinde 5-9 saat civarında 
azalış, performans katsayısında %10-30 civarı artış gözlemlenmiştir. FDM olarak ötektik çözelti 
kullanıldığında, sistemin ısı depolama kapasitesinin bir miktar düştüğü, ancak dolap içi sıcaklıkların 
daha düşük değerlerde olduğu tespit edilmiştir. [11] 
 
 
 
 
3. ÇÖZÜM, SICAKLIK DAĞILIMLARI VE FDM UYGULANABİLECEK BÖLGELER 
 
Çalışmamızda, FDM uygulanacak olan kısmi no – frost ev tipi buzdolabındaki sıcaklık dağılımları, 
nümerik olarak kararlı durum için sayısal olarak incelenmiş ve deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. 
Yapılan deneyler TSE 15502 standardına göre yapılmaktadır. Buzdolabı dondurucu bölgesine, bu 
bölgeye konulan gıda maddelerinin doğurduğu ısıl yükü temsil etmesi için termal özellikleri dana etine 
yakın olan termal yükler konmaktadır. Bu termal yüklerin merkezlerine yerleştirilen ısılçiftler ile 
dondurucu bölgeden sıcaklık ölçümleri yapılmaktadır. Soğutucu hacimde yapılan sıcaklık ölçümleri, 
soğutucu hacmin raflarının ayırdığı bölmelerin tam  ortalarına yerleştirilen  3 farklı ısılçift ve sebzelik 
bölgesinin ortasına yerleştirlien 1 adet ısılçift ile yapılmaktadır. Bu deneylerden elde edilen sıcaklık 
verileri, analizlerden elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır. 25OC ortam sıcaklığındaki analiz ve deney 
verilerinin uyuştuğu gözlemlendikten sonra analizler 16OC ve 43OC ortam sıcaklıkları için 
tekrarlanmıştır. Buzdolabının genel bir görüntüsü ve T1, T2 ve T3 noktaları, Şekil 5 üzerinde 
görülebilir. 
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Şekil 5. Buzdolabının Genel Görüntüsü ve Soğutucu Bölmedeki Sıcaklık Ölçümü Yapılan Noktalar. 
 

Dondurucu bölgeye yerleştirilen termal kütleler, dondurucu bölgede bulunan çekmeceler içerisine 
yerleştirilmektedir. Bu kütlelerin yükleme planı Şekil 6’da verilmiştir. Ölçüm alınan termal kütleler ise 
kırmızı renk ile belirtilmiş ve numarlandırılmıştır. 
 

 
 

Şekil 6. Dondurucu Bölgeye Yerleştirilen Termal Kütlelerin Yükleme Planı. 
 
Kısmi no-frost buzdolabında, dondurucu bölgede lamelli evaporatör, soğutucu bölgede ise serpantin 
tipte evaporatör kullanılır. Dondurucu bölmede, evaporatörün lamelleri arasından bir fan yardımı ile 
soğutularak geçen hava, “multi – flow” kanalı ile dondurucu bölgeye dağıtılır ve emiş ızgarası ile tekrar 
evaporatör bölgesine geri döner. Soğutucu bölmede ise, hava serpantin tipte evaporatör üzerinden 
herhangi bir fan yardımı olmaksızın doğal taşınım yolu ile soğutucu bölge içerisinde dağılır. 
Dolayısıyla, en soğuk ve FDM uygulaması düşünülebilecek bölgeler, evaporatörün bulunduğu yerler 
ve lamelli evaporatörden çıkan havanın dondurucunun iç hacmine üflendiği yerlerdir. 
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Buzdolabındaki statik sıcaklık dağılımlarını görmek ve FDM yerleştirilebilecek en soğuk bölgeleri 
belirlemek amacıyla, ANSYS FLUENT yazılımı kullanılarak kararlı nümerik analizler, 16, 25, ve 43OC 
olmak üzere 3 farklı dış ortam sıcaklığı için gerçekleştirilmiştir. 
Analizlerde uygulanan varsayımlar aşağıdaki gibidir. 
 

1. Buzdolabı içerisindeki akış sıkıştırılamaz ve kararlı bir akıştır. 
2. Buzdolabı içerisinde doğal ve zorlanmış konveksiyon söz konusu olduğundan, Boussinesq 

yaklaşımı kullanılmıştır. 
3. Havanın termal özellikleri sabittir. 
4. Türbülans etkileri göz ardı edilemeyeceğinden dolayı, Spalart – Allmaras türbülans modeli 

uygulanmıştır. 
 
Analizlerde, ANSYS FLUENT programı ile çözülen süreklilik, momentum ve enerji denklemleri 3, 4, 5, 
6 ve 7. eşitliklerde verilmiştir. 
 
Süreklilik: 
 

 
 
Momentum Denklemleri:  
 

 
 

 
 

 
 
Enerji Denklemi: 
 

 
 
Türbülans etkilerini çözmek için kullanılan Spalart – Allmaras metodunda  çözülen denklem 8. eşitlikte 
verilmiştir. [12] 
 
Spalart – Allmaras: 
 

  
(8)

 
 
Buzdolaplarının kapıları ve gövdesi, en dıştan içeriye doğru paslanmaz çelik, poliüretan ve plastikten 
oluşmaktadır. Bu yapıyı oluşturan malzemelerin ve dondurucudaki termal kütlelerin termal özellikleri 
literatürden bulunarak malzememeler FLUENT içerisinde tanımlanmışlardır. Evaporatörler ve hot – 
gas sıcaklığı sınır şartlarının belirlenmesinde deneysel veriler, fanın basınç yükselmesi değerinin 
belirlenmesinde fan eğrisi, ortamdaki konveksiyon sıcaklığı ve katsayısının belirlenmesinde ise 
literatürde önceden belirlenen kullanılan değerler kullanılmıştır. Arka bölge, alt bölge ve kompresörün 
bulunduğu bölge için ortam sıcaklıkları, her dış ortam sıcaklığı için diğer bölgelerden 5°C daha yüksek 
alınmıştır. Kullanılan sınır şartları, Tablo 3’de görülebilir. 
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Tablo 3. Sınır Şartları 
 

Ön, Yan ve Üst Yüzeyler h = 4.5, T = 16°C, 25°C, 43°C 

Arka, Alt Yüzeyler ve Kompresörün Bulunduğu Bölge h = 4.5, T = 21°C, 30°C, 48°C 

Evaporatör (Soğutucu) Sıcaklığı T = - 32°C 

Evaporatör (Dondurucu) Sıcaklığı T = - 32°C 

Fan ∆P = 70 Pa 

Hot Gas Borusu T =  34°C 

 
Buzdolabının geometrisi oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğundan, çözüm ağındaki (mesh) hücre 
sayısını azaltmak amacıyla, buzdolaplarının geometrisi SolidWorks yazılımı ile basite indirgenerek 
yeniden çizilmiştir. Buzdolabının geometrisi yaklaşık olarak simetrik olduğundan dolayı yalnızca bir 
yarısı çizilmiş ve simetri kesiti için simetri sınır şartı kullanılmıştır. “Hexahedral” hücre yapısı 
kullanılarak oluşturulan çözüm ağındaki hücre sayısı yaklaşık 14 milyon adettir. 
 
Çözümde, hızlar ve türbülans ile ilgili büyüklüklerin yakınsama değerlerinin 10

-3
, sıcaklığın yakınsama 

değerinin ise 10
-6

 değerinin altında olması dikkate alınmıştır. Çözüm sonucunda 25OC dış ortam 
sıcaklığı için elde edilen yakınsama grafiği Şekil 7’de verilmiştir. Şekil 7’de, sürekliliğin yakınsmasının 
diğerlerine göre daha büyük olduğu görülebilir. (5x10

-2 
civarı) Ancak, yaklaşık 1400 iterasyon 

sonucunda ölçüm noktalarımızdaki sıcaklıklar stabil hale geldiğinden dolayı bu durum gözardı 
edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7. 25°C Ortam Sıcaklğındaki Analiz İçin İçin Elde Ettiğimiz Yakınsama 
 
Sıcaklığın yeterince düşük olduğu bölgelerin FDM uygulaması için uygun olduğu düşünülmektedir. Bu 
tipteki geniş alana sahip olan bölgeler aşağıda verilen şekillderde kırmızı çemberler ile belirtilmiş ve 
numaralandırılmıştır. Simetri yüzeyindeki sıcaklık dağılımı Şekil 8’de, dondurucu ve soğutucu 
bölmelerdeki hava akım çizgileri Şekil 9’da, dondurucu evaporatör ve seperatördeki sıcaklık 
dağılımları Şekil 10’da, dondurucu arka, sağ ve alt duvardaki sıcaklık dağılımları Şekil 11’de, soğutucu 
arka duvardaki sıcaklık dağılımı ise Şekil 12’de verilmiştir. 
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Şekil 8. Simetri Yüzeyindeki Sıcaklık Dağılımı 
 
Şekil 8’de, sıcaklığı -32 ile -25°C arasında değişen bölme dondurucuya, sıcaklığı -12 ile 14°C arası 
değişen bölge ise soğututucuya aittir. Bu buzdolabında, aynı kompresöre bağlı, birisi serpantin tipte, 
diğeri ise lamelli olmak üzere 2 adet evaporatör mevcuttur ve bu evaporatörlerin bulunduğu bölgeler 
kırmızı kutular ile Şekil 8’de belirtilmiştir. En soğuk bölgeler, evaporatör bölgeleri, seperatör, 
dondurucu arka duvar ve dondurucu evaporatöründen çıkan soğuk havanın çarptığı alt ve arka 
duvarlardır. Bu bölgelerin, FDM uygulanması için en uygun bölgeler oldukları düşünülmektedir.  
 

 
 

Şekil 9. a – Soğutucu, b – Dondurucu Bölgelerdeki Akım Çizgileri 
 
Şekil 9’da dondurucu ve soğutucu bölgelerdeki akım çizgileri ayrı ayrı görülmektedir. Soğutucu 
bölgelerde, hava akışı tamamen doğal konveksiyonla gerçekleştiğinden dolayı hava hızları çok 
düşüktür. (en hızlı olduğu yerde yaklaşık 0.2 m/s). Ayrıca, Şekil 10’da görülebileceği gibi en yüksek ve 
en düşük sıcaklık arasındaki fark da çok yüksektir. 
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Şekil 10. a – Seperatördeki, b – Evaporatör Lamellerindeki Sıcaklık Dağılımı 
 
Şekil 10’da, dondurucu evaporatörü üzerindeki ve seperatör (evaporatörün altında bulunan alüminyum 
plaka) üzerindeki sıcaklık dağılımları verilmiştir. 1, 2 ve 3 ile belirtilen bölgelerde sıcaklıklar -27°C ile    
-28°C aralığındadır ve bu bölgeler FDM uygulanması için elverişli olabilir. 
 

 
 

Şekil 11. a – Dondurucu Arka Duvar, b – Dondurucu Sağ Duvar, c – Dondurucu Alt Duvar. 
 
Şekil 11’de, dondurucu arka, sağ ve alt duvardaki sıcaklık dağılımları görülmektedir. Dondurucu arka 
duvarında, soğuk havayı dağıtan multi – flow kanalı bulunduğundan dolayı sıcaklık oldukça düşüktür. 
Alt duvarda, ön yüzeye yakın bölgeler hot – gas borusu sıcaklığından etkilenmiştir, kalan bölgelerde 
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ise sıcaklık yaklaşık -29°C ile -24°C aralığındadır. 4 ve 5 ile belirtilen bölgelere, multi - flowdan çıkan 
hava temas ettiğinden dolayı sıcaklıkları oldukça düşüktür, dolayısıyla FDM uygulanması için uygun 
olabilir. 
 

 
 

Şekil 12. Soğutucu Arka Duvardaki Sıcaklık Dağılımı 
 

Şekil 12’de, soğutucu bölmenin arka duvarındaki sıcaklık dağılımı verilmiştir 6 ile belirtilen bölge 
soğutucu evaporatörünün bulunduğu bölgedir ve bu bölge FDM uygulanması için uygun olabilir. Bu 
bölgenin altında kalan ve 7 ile belirtilen bölgedeki sıcaklık -21 ile -18°C aralığındadır ve bu bölgeye de 
ayrı bir FDM uygulanabilir. 
  
Tablo 4’de, soğutucu bölme içerisinde, önceden belirlenmiş T1, T2, T3 noktalarındaki ve sebzelikteki 
sıcaklıklarının ve de dondurucu bölmede bulunan termal kütle sıcaklıklarının deneysel verilerle 
karşılaştırması verilmiştir. Tablo 5 ve 6 da ise sırasıyla dondurucu ve soğutucu bölgelerdeki ısı 
transfer katsayıları verilmiştir. 
 
Tablo 4’de görülebileceği gibi, T1 sıcaklığı ve termal kütlelerdeki hata payları 1 ile 2 derece 
arasındadır. T2, T3 ve sebzelik sıcaklıklarındaki hata payları ise 1 derecenin altındadır. Bu hata 
paylarının, nümerik analizlerde yapılan varsayımlar ve deneysel ölçümlerdeki bazı belirsizlikler göz 
önüne alındığında kabul edilebilir seviyede oldukları düşünülmektedir. 
 
Tablo 4. Bazı Noktalardan Ölçülmüş Sıcaklıkların ve Termel Kütlelerin Sıcaklıklarının Karşılaştırılması 
 

  

SOĞUTUCU SICAKLIKLARI DONDURUCU SICAKLIKLARI 

T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) 
Sebzelik   

(°C) M1 M2 M3 M4 M5 

Deneysel -2,25 -7,98 -10,64 -7,25 -29 -28 -29 -30 -30 

Nümerik -4 -8 -10 -7 -27,09 -27,3 -28,15 -28,07 -28,21 

Hata 1,75 0,02 -0,64 -0,25 -2 -1 -1 -2 -2 

 
Tablo 5. Dondurucu İç Duvar Ortalama Isı Transfer Katsayıları 
 

  
Alt  

Duvar 
Üst 

Duvar 
Ön 

Duvar 
Arka 

Duvar 
Sağ 

Duvar 
Sol 

Duvar 

Ortalama Hacimsel Sıcaklık (K) 245,65 

Yüzeyden Geçen Isı Miktarı (W) 1,29   2,33   2,81 2,81 

Yüzeyden Geçen Isı Akısı (W/m
2
) 24,29   14,26   12,77 12,77 

Yüzey Sıcaklığı (K) 247,29   248,19   247,56 247,56 

Isı Transfer Katsayısı (W/m
2
K) 14,81   5,61   6,69 6,69 
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Tablo 6. Soğutucu İç Duvar Ortalama Isı Transfer Katsayıları 
 

  
Alt 

Duvar 
Üst 

Duvar 
Ön 

Duvar 
Arka 

Duvar 
Sağ 

Duvar 
Sol 

Duvar 

Ortalama Hacimsel Sıcaklık (K) 270,05 

Yüzeyden Geçen Isı Miktarı (W) -0,013 0,24 1,43 6,38 2,40 2,40 

Yüzeyden Geçen Isı Akısı (W/m
2
) -0,13 2,75 5,39 50,00 7,68 7,68 

Yüzey Sıcaklığı (K) 267,10 287,43 272,18 257,88 272,98 272,98 

Isı Transfer Katsayısı (W/m
2
K) 0,00 0,01 0,02 0,19 0,03 0,03 

 
 
 
SONUÇ 
 
Kararlı analizlerin kısa bir özeti maddeler halinde aşağıdaki gibidir. 
 

1. Kararlı analizler sonucunda elde edilmiş olan soğutucu ve dondurucu bölmelerin 
duvarlarındaki sıcaklık dağılımları çizdirilmiş ve FDM yerleştirilmesi için uygun olduğu 
düşünülen bölgeler tesbit edilmiş ve numaralandırılmıştır. Bu bölgeler, buzdolaplarının 
soğutucu ve dondurucu bölmelerindeki en soğuk, yani “soğuk depolama” için en uygun 
bölgeler olduklarından dolayı FDM için uygun oldukları düşünülmüştür. Ancak, bir bölgede 
depolanmış olan soğuk enerjinin buzdolabının içerisine aktarılabilir durumda olması 
gerekmektedir. Dolayısı ile, soğuyan ancak buzdolabının çalışma süresi boyunca soğuk kalan 
bölgeler FDM uygulanması için uygun olamaz. Bunun için, bu bölgelerin sıcaklıklarının 
zamana göre nasıl değiştiğinin bilinmesi gerekmektedir. Yapılacak olan zamana bağlı 
analizlerde bu bölgelerin sıcaklık zaman grafikleri elde edilecek ve FDM için uygun olup 
olmadıklarına karar verilecektir. Ayrıca, kondanser ve kompresör gibi sıcak kaynaklara yakın 
olan bölgelere yapılacak olan FDM uygulaması, bu bölgelerdeki izolasyonu kötü yönde 
etkileyecektir ve bu duruma karşı bir önlem alınmalıdır. 

2. Kararlı sayısal analizler sonucunda elde edilen veriler, aynı şartlar altında yapılan kararlı 
deneyler ile çok yakın bir örtüşme göstermiştir. Termal yük paketlerinindeki sıcaklıklar 
ortalama 1,5-2°C kadar daha yüksek çıkmıştır. Bu durumun, buzdolabının alt yüzeyindeki ısı 
transferi katsayısının fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

3. Buzdolabının soğutucu ve dondurucularının tüm iç duvarlarındaki ortalama konveksiyonlu ısı 
transfer katsayıları, dış ortamdan içeriye giren ısı miktarları ve akıları, dondurucu iç duvarları 
için Tablo 5’de, soğutucu iç duvarları için ise Tablo 6’da sunulmuştur. Tabloda boş bırakılan 
kutular olmasının nedeni, o bölgelerde uygun şekilde tanımlanmış bir yüzey olmadığından 
dolayı ölçüm alınamaması veya çıkan sonuçların mantıklı olmamasıdır. 

4. Tablo 5 ve 6’da, dış ortamdan içeriye doğru giren ısılar + ile, içeriden dışarıya çıkan ısılar ise - 
ile işaretlendirilmiştir. Dondurucuya giren toplam ısı miktarı, dondurucudaki ortalama hava 
sıcaklığının daha düşük olmasından dolayı daha fazladır. Ayrıca, Tablo 5’e dikkat edilirse, 
dondurucu arka duvarındaki ısı akısının çok yüksek olduğu görülebilir. Bu duvarın dış 
yüzeyinde sıcak bir kaynak olan kondanser, iç yüzeyinde ise evaporatörden çıkan sıcaklığı 
çok düşük hava bulunmaktadır. Isı akısının çok yüksek çıkmasının nedeninin bu olduğu 
düşünülmektedir. Bu bölgeye yapılacak olan FDM uygulanması sonucunda düşecek olan 
izolasyon, bu ısı transferini daha da arttıracaktır ve bu durum ile ilgili önlem alınması 
gerekebilir. Aynı durum, Tablo 6’da soğutucu arka duvar için de söz konusudur. Bunun 
nedeni, arka duvara yerleştirilmiş olan serpantin evaporatörden dolayı arka duvarın ortalama 
sıcaklığının diğer soğutucu duvarlarına göre daha düşük olmasıdır.  
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ÖZET 
 
Günümüzde enerji verimliliği ile ilgili birçok düzenlemeler yapılmaktadır. Bu bağlamda, “Enerji 
Verimliliği Strateji Belgesi” uyarınca 1 Temmuz 2012’den itibaren A+ sınıfının altındaki buzdolaplarının 
satışı ve ithalatı ülkemizde yasaklanmıştır. Bundan dolayı enerji tüketimi, buzdolabı tasarımında 
dikkate alınması gereken en önemli kriter olmuştur.  Mevcut buzdolaplarının enerji tüketiminin 
düşürülmesi için vakum yalıtım panellerinin (VYP), yalıtım malzemesi olarak poliüretanla birlikte 
uygulanmasının ihtiyacı doğmuştur. Ancak, VIP’ler poliüretana göre maliyetli bir yalıtım uygulamasıdır. 
Bu yüzden, VYP’lerin boyutları ve hangi bölgelere uygulanacağı buzdolabı tasarımında önemli rol 
oynamaktadır. 
 
Bu çalışmada; ev tipi bir buzdolabının sayısal modeli oluşturularak VYP’lerin tasarıma olan etkisi 
araştırılmıştır. VYP’lerin boyutu ve buzdolabı üzerindeki yerleşimine ait parametreler belirlenmiştir. Bu 
parametrelerin buzdolabı soğutma performansına olan etkileri parametrik olarak incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Statik Tip Buzdolabı, Vakum Yalıtım Paneli, 
Parametrik Çalışma 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, a lot of regulations are made about the energy efficiency. Therefore, the household 
refrigerators that being a lower than A+ energy class have been prohibited to sale and import in our 
country since 1 July 2012 according to Energy Efficiency Strategy. For this reason, the energy 
consumption becomes an important parameter for considering the design of the refrigerator. It need to 
arise that the implementation of the vacuum insulation panels (VIP) with polyurethane as an insulation 
material for decreasing the energy consumption of the available refrigerators. However, VIPs are 
costly insulation technics than the polyurethane. Thus, VIP’s dimensions and implementation of which 
regions mounted play an important role for the design of refrigerator. 
 
In this study, the effects of VIPs on the refrigerator’s design and performance were investigated with 
the created numerical model of the household refrigerator. The design parameters belonging to the 
dimensions of VIPs and the locations on the refrigerator were determined. As a result, the effects of 
the determined design parameters on the refrigerator’s performance were evaluated parametrically. 
 
Key Words: Computational Fluid Dynamics, Static Type Household Refrigerator, Vacuum Insulation 
Panels, Parametric Study. 
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1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan buzdolaplarının enerji tüketimi ve soğutma 
performansları, enerji verimliliği stratejileri kapsamında önem kazanmıştır. Bu yüzden, buzdolabı 
üreticileri, mevcut buzdolabı modellerini, konstrüksiyonunu değiştirmeden daha verimli hale getirmek 
için çalışmalara başlamışlardır. Soğutma sistemi ekipmanlarının optimize edilmesi, daha verimli 
kompresörlerin kullanılması, daha düşük ısı iletim katsayısına uygun yalıtım malzemelerinin 
uygulanması gibi birçok çalışma, buzdolabı performansına ve enerji tüketimine olumlu katkı 
sağlamaktadır.  
 
Vakum yalıtım panelleri (VYP (vacuum insulation panels, VIP)) düşük ısı iletim katsayısı ve kolay 
uygulanabilirlik gibi özelliklerinden dolayı buzdolabı üretiminde poliüretanla birlikte yalıtım malzemesi 
olarak kullanılmaktadır. Bu avantajlara rağmen VYP’lerin üretim maliyeti, poliüretana göre çok 
yüksektir. Bu yüzden, VYP ‘lerin buzdolabı tasarımı sürecinde nerede ve hangi boyutlarda 
kullanılabileceğinin incelenmesi önem kazanmıştır.  
 
Literatürde bu incelemelerin genellikle deneysel yöntemlerle yapıldığı görülmektedir. Yılmaz [1] 
tarafından yapılan çalışmada, sadece dondurucu bölümden oluşan büro tipi bir buzdolabında VYP 
uygulaması, deneysel ve sayısal yöntemlerle incelenmiştir. Sayısal yöntem ile buzdolabına ait 
poliüretanlı ve VYP’li bölgelerden gerçekleşen toplam ısı transferi çözülmüştür. Deneysel yöntem ile 
VIP uygulamasının performansa ve enerji tüketimine olan etkileri belirlenerek buzdolabının enerji 
sınıfı B’den A’ya yükseltilmiştir. Görüldüğü gibi deneysel yöntemle VIP’lerin buzdolabı performansına 
yaptığı olumlu etkiler belirlenebilir. Ancak, bu yöntem hem çok maliyetli hem de çok uzun zaman 
almaktadır. Literatürde, VYP uygulamasının, buzdolabı iç hava hacminde ve performansında 
yarattığı değişimi sayısal yöntemle inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. 
 
Bu çalışmada, buharlaştırıcısı arka duvara gömülü, tek kapılı ve sadece soğutucu bölümden oluşan bir 
buzdolabı üstünde sayısal olarak çalışılmıştır. Parametrik inceleme, deneylerle doğruluğu ispatlanan 
sayısal model üzerinde gerçekleştirilmiştir. Buzdolabının iç hava sıcak dağılımı ve performansı göz 
önünde bulundurularak, vakum yalıtım panellerinin genişliği, yüksekliği ve uygulanma yüzeyleri 
tasarım parametresi olarak belirlenmiş ve değişim etkileri incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. SAYISAL VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
Bu çalışma kapsamında incelenen tek kapılı, sadece soğutucu bölümden oluşan, fanlı statik tip 
buzdolabı, önceki çalışmamızda da kullanılan buzdolabı modelidir [2]. Önceki sayısal modelimize ek 
olarak fan etkisi de modele dâhil edilerek gerçek duruma daha yakın üç boyutlu iç hava hacmi 
oluşturulmuştur. Model sadece hava hacminden oluşmakta olup, iç hacimde bulunan parçaların (raf, 
sebzelik, vb.) geometrik sınırları, akışı engelleyici yüzeyler olarak modellenmiştir (Şekil 1). Son olarak, 
vakum yalıtım panelinin boyutları ve yerleşimleri sınır şartı olarak sayısal modele dâhil edilmiştir.  
 
Model oluşturulduktan sonra sayısal analizler için bir sonraki adım, modeli çözüm ağına ayırma 
işlemidir. Oluşturulan sayısal modelin ağ yapıdan bağımsızlığı önceki çalışmalarda deneysel olarak 
doğrulanmıştır [2,12]. Farklı ağ yapısı oluşturma teknikleri birlikte kullanılarak sayısal modele ait uygun 
çözüm ağı oluşturulmuştur. Çözüm ağı 234636 düğüm noktası ve 1128520 elemandan meydana 
gelmiştir (Şekil 2).  
. 
 
Buzdolabı kabuğu içten dışa doğru sırasıyla iç plastik, yalıtım malzemesi (poliüretan ve VYP) 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 lp [m] poliüretan kalınlığını, lv [m] VIP kalınlığını, kp [W/mK] poliüretanın ısı iletim 
katsayısını, kv [W/mK] VYP’ın ısı iletim katsayısını ve U [W/m

2
K] toplam ısı transferi katsayısını ifade 

etmektedir [3]. Bu hesapta, kabuğu oluşturan iç plastik ve dış sac, kalınlıkları yalıtım malzemesi 



    _______________________  627 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

kalınlığının yanında çok küçük olduğundan göz önüne alınmamıştır. Çalışmada kullanılan VYP’ın 
kalınlığı 0.015 m olup ısı iletim katsayısı 0.005 W/mK’dir. Dış yüzey ortalama sıcaklık değerleri de 
deneylerle elde edilmiştir [2]. 
 

 
 

Şekil 1. Buzdolabı iç hava hacmi modeli ve simetri (Düzlem-A) kesit görünümü [2]. 
 

 
 

Şekil 2. Buzdolabı iç hava hacmi modeli ağ yapısı (1128520 eleman). 
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2

1
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Sayısal modelin sınır şartlarında, buharlaştırıcı yüzey sıcaklığı sabit bir değer olarak kabul edilmiştir 
[4, 5, 6, 7, 8]. Sıcaklık değeri de deneylerle elde edilmiştir [2]. İç hacimde bulunan akış engelleyici (raf, 
sebzelik, vb) yüzeylerden gerçekleşen ısı transferi de göz ardı edilmiş ve bu yüzeyler de adyabatik 
kabul edilmiştir.  
 
Hava hızı ölçer ile arka duvar üzerinde konumlandırılmış fan kutusunun, çıkış bölgelerindeki yüzeye 
dik hız bileşenleri deneysel olarak ölçülmüştür (Şekil 3). Tablo 1’ de verilen 11 adet çıkış bölgesine ait 
hızlar sayısal modele dahil edilmiştir.  
 

 
 

Şekil 3. Fan kutusunun çıkış bölgeleri ve arka duvar üzerindeki konumu 
 
Tablo 1. Fan çıkışı bölgelerine ait hızlar 
 

Fan Çıkış Bölge No. Hız (m/s) 

1 4.35 

2 4.60 

3 4.68 

4 4.35 

5 4.00 

6 3.00 

7 3.47 

8 3.58 

9 3.20 

10 2.84 

11 2.80 

 
Yapılan deneyler [2] ve kabuller doğrultusunda belirlenen poliüretanlı (PU) ve poliüretan ile birlikte 
kullanılan VIP’li (PU+VYP) duruma ait sınır şartları Tablo 2’de verilmiştir.  
 
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 3’de havanın termofiziksel özellikleri belirtilmiştir. Tf film sıcaklığını, ρ yoğunluğu, Cp 

özgül ısıyı, k ısı iletim katsayısını, α ısıl yayılım katsayısını ve  kinematik viskoziteyi ifade etmektedir 
[2]. 
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Tablo 2. Sınır Şartları 
 

BÖLGE PU SINIR ŞARTI PU+VYP SINIR ŞARTI 

Buharlaştırıcı Yüzeyi Sabit Sıcaklık Kabulü -3.16 C Sabit Sıcaklık Kabulü -3.16 C 

Kapı Yüzeyi 
T=24.82 C T=24.82 C 

U=0.619 W/m
2
K U=0.247 W/m

2
K 

Kompresör Üst 
Yüzey 

T=26 C T=26 C 

U=0.416 W/m
2
K U=0.207 W/m

2
K 

Kompresör Yan 
Yüzey 

T=26 C T=26 C 

U=0.327 W/m
2
K U=0.182 W/m

2
K 

Arka Yüzey 
T=25.47 C T=25.47 C 

U=0.331 W/m
2
K U=0.183 W/m

2
K 

Yan Yüzeyler 
T=24.9 C T=24.9 C 

U=0.466 W/m
2
K U=0.218 W/m

2
K 

Üst Yüzey 
T=25 C T=25 C 

U=0.353 W/m
2
K U=0.159 W/m

2
K 

Alt Yüzey 
T=26.1 C T=26.1 C 

U=0.420 W/m
2
K U=0.208 W/m

2
K 

Akış Engelleyiciler Adyabatik Adyabatik 

 
Tablo 3. İç Havanın Termofiziksel Özellikleri [2] 
 

Tf [K] ρ [kg/m
3
] Cp [J/kgK] k [W/mK]  α [m

2
/s]  [m

2
/s] 

276.9 1,269 1006.538 0.024 1,94508 x10
-5

 1,38341 x10
-5

 

 
Literatüre araştırmaları ve önceki çalışmalarımızdan kazandığımız deneyimler sonucunda, sayısal 
modelimizin çözümünde sürekli rejim [4, 9, 10], iç yüzeylerdeki ışınım etkileri [5], yerçekimi etkisiyle 
oluşan doğal taşınım, fan etkisiyle oluşan zorlanmış taşınım ve türbülanslı akış türü koşulları göz 
önünde bulundurulmuştur.     
 
Deneysel çalışmalar, sayısal modelin doğruluğunu ispatlamak için yapılması gereken bir yöntemdir. 
PU sınır şartlarıyla oluşturulmuş sayısal modelimiz önceki deneysel çalışmalarımızla doğrulanmıştır 
[2]. Böylece, VIP’nin buzdolabı performansına etkisinin incelenmesi için oluşturulan bu sayısal model 
bizlere doğru sonuçlar verebilecektir.  
 
 
 
 
3. PARAMETRİK ÇALIŞMA 
 
Vakum yalıtım panelleri, buzdolaplarında yalıtım malzemesi olarak poliüretanla birlikte 
kullanılmaktadır. Isı iletim katsayılarının poliüretana göre yaklaşık 5 kat düşük olmasından dolayı 
buzdolabı performansına olumlu yönde önemli katkı sağlamaktadır. Fakat performans üzerindeki bu 
olumlu etkinin yanında VYP’lerin maliyeti poliüretana göre oldukça yüksektir. Bu yüzden, VYP’lerin 
buzdolabı tasarımında hangi bölgelerde nasıl ve ne kadar uygulanması gerektiği önem kazanmıştır. 
VYP’ler, ticari firmaların üretim tekniklerine göre belli boyutlarda ve belli ısı iletim katsayılarında 
üretilebilmektedir. Buzdolabı mekanik ve termal tasarımcıları için VYP’lerin üretilebilir boyutları ve 
özellikleri önemli bir kıstastır. 
 
Parametrik çalışma için 2. bölümde verilen 7 farklı sınır şartı bölgesinin her birine ayrı ayrı VYP 
uygulanabilen sayısal model oluşturulmuştur. Bu bölgelere ait VYP yerleşimi ve boyut parametreleri 
Şekil 4 ‘te gösterilmiştir. Yeşil renkle gösterilmiş alan o yüzeye uygulanabilir en küçük VYP 
boyutunu, kırmızı renkle sınırlandırılmış alanda uygulanabilir en büyük VYP boyutunu temsil 
etmektedir. Sayısal modelde, her yüzeyde kullanılan VYP’lerin genişlik (X) ve yükseklik (h) değerleri 
ayrı ayrı kontrol edilebilmektedir. Ayrıca istenilen yüzeyde VYP bulunup bulunmama durumu da 
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incelenebilmektedir. Yan yüzeylerde sayısal modelimizin geometrik şekli nedeniyle 2 farklı boyutta 
VYP tasarlanmıştır.  
 
Sonuç olarak; bu çalışmada, buzdolabının iç hava sıcak dağılımı ve performansı göz önünde 
bulundurularak, vakum yalıtım panellerinin genişliği, yüksekliği ve uygulanma yüzeyleri tasarım 
parametresi olarak belirlenmiş ve incelenmiştir. 
 

 
 



    _______________________  631 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

 
 

 

 
 

Şekil 4. VYP’lerin uygulanma bölgeleri; a) Kapı Yüzeyi, b) Kompresör Üst Yüzey, c) Kompresör Yan 
Yüzey, d) Arka Yüzey, e)Yan Yüzeyler, f) Üst Yüzey, g) Alt Yüzey.  
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VYP’lere ait belirlenen tasarım parametre değerlerinin değişiminin, tasarım çıktılarıyla olan ilişkisini 
araştıran bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Parametrik çalışma yöntemlerinde, değer aralığı kontrol 
edilebilen girdi verileri, 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 [2]. 
 
Çalışma kapsamında incelenen buzdolabı modeline ait parametrik çalışmada ticari bir analiz 
programının parametrik tasarım bölümü kullanılmıştır. Girdi verileri 16 adet tasarım parametresi olup, 
değerlerin değişim aralığı Tablo 4’te (ticari VYP üreticisinden alınan üretilebilir minimum VYP 
boyutları) gösterilmiştir. Tabloda belirlenen değerler aralığı için program tarafından 20 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 [11] göre buzdolabı iç hacminde yerleşimi 
belirlenmiş Şekil 5’te gösterilen üç adet sıcaklık ölçüm noktasına ait sıcaklıklar ile buharlaştırıcı 
yüzeyinden çekilen ısı miktarına (Qevap) göre belirlenmiştir. Standarda göre her bir nokta (T1,T2,T3)  0 < 
T < 10 C aralığında olmalı ve bu üç noktanın ortalama sıcaklığı (Tort) maksimum 5 C’ yi aşmamalıdır. 
Bu sınırlayıcı şartlar altında T1, T2, T3, Tort ve Qevap değerlerinden oluşan beş adet çıktı parametresi 
elde edilmiştir [2]. 
 
Tablo 4. Tasarım Parametreleri Değerlerinin Değişim Aralığı 
 

Tasarım Parametresi Değer Aralığı (mm) Yüzeye Uygulama Mevcut Durum 

XKapi Yüzeyi 100 – 477 
VAR/YOK YOK 

hKapi Yüzeyi 100 - 1682 

XKomp. Üst Yüzey 100 - 477 
VAR/YOK YOK 

hKomp. Üst Yüzey 100 - 166 

XKomp. Yan Yüzey 100 - 477 
VAR/YOK YOK 

hKomp. Yan Yüzey 100 - 243 

XArka Yüzey 100 – 477 
VAR/YOK YOK 

hArka Yüzey 100 - 1438 

XYan Yüzey 1 100 - 475 
VAR/YOK YOK 

hyan Yüzey 1 100 - 1438 

XYan Yüzey 2 100 - 238 
VAR/YOK YOK 

hyan Yüzey 2 100 - 240 

XUst Yüzey 100 - 477 
VAR/YOK YOK 

hUst Yüzey 100 - 475 

XAlt Yüzey 100 - 477 
VAR/YOK YOK 

hAlt Yüzey 100 - 283 

 
Önceki çalışmamızda parametrik yöntemin, buzdolabı tasarımında uygulanabilir bir metot olduğu 
gösterilmiştir [2]. Bu yöntem sayesinde, tasarım parametreleri değişiminin istenilen çıktı verileri 
üzerindeki etkileri hakkında kısa sürede fikir sahibi olmak mümkün hale gelmiştir. 
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Şekil 5. ISO 15502 Standardına Göre Sıcaklık Ölçümü Yapılacak Noktaların Düzeni [2]. 
 
 
 
 
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. 
 
İlk olarak, buzdolabının tüm yüzeylerinde VIP bulunması ve bu VIP’lerin genişlik (X) ve yükseklik (h) 
parametrelerinin maksimum değerde olması durumu incelenmiştir. Elde edilen çıktı değerlerinin 
mevcut durumla olan karşılaştırması Tablo 5’te verilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde TOrt sıcaklık değeri 
yaklaşık 1 C ve buharlaştırıcı yüzeyinden çekilen ısı miktarı (QEvap) da yaklaşık 4 W azaldığı 
görülmektedir. Tüm yüzeylere maksimum boyutlarda VYP konulmasıyla QEvap değerinde %11.6’lık 
iyileşme elde edilebileceği sonucuna varılmıştır.  
 
Tablo 5. Tüm Yüzeylerde Maksimum Boyutlarda VYP Bulunma Durumunun Mevcut Durumla 
Karşılaştırılması. 
 

 T1 
(C) 

T2 
(C) 

T3 
(C) 

TOrt 
(C) 

QEvap  
(W) 

Mevcut Durum (VIP’siz Durum) 5.33 4.12 4.45 4.63 34.16 

Tüm Yüzeylerde Maksimum 
Boyutlarda VIP Bulunma Durumu 

4.38 3.20 3.38 3.65 30.20 
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Bundan sonraki araştırmamızda, sadece bir yüzeyde VYP bulunma durumu incelenmiştir. Böylece, 
VYP’li her yüzeyin performans üzerindeki etkisi belirlenebilmiştir. Tablo 6’te girdi parametrelerinin en 
büyük değerleri kullanılarak elde edilen sonuçlar verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi, sonuçlar mevcut 
durumla karşılaştırıldığında, QEvap çıktı değerindeki en büyük değişim “Yan Yüzey 1” bölgesine 
yerleştirilen VYP ile elde edilmiştir. Yan Yüzey 1 de kullanılan VIP alanı sayesinde % 4’luk QEvap 

değişim gerçekleşmiştir. 
 
Kapı yüzeyine yerleştirilen VYP, tek başına buzdolabı performansında % 2.82’lik bir iyileşme 
sağlamaktadır. Bu bölgede kullanılan VYP’in yüzey alanı arka yüzeyde kullanılan VYP alanına yakın 
olmasına rağmen QEvap değişiminde aralarında 2 kat fark vardır. Bu farkın temel nedeni, kapı 
yüzeyinde kullanılan poliüretanın kalınlık değerinin düşük olmasıdır (Tablo 2).  
 
Yan Yüzey 2 bölgesi, VYP’li yüzey alanı bakımından en küçük değere sahip bölge olmasına rağmen 
performansa % 1.18’lik katkı sağlamaktadır. Bu yüzden, sebzeliklerinde bulunduğu bu bölgede VYP 
uygulaması göz ardı edilmemelidir. 
 
Tablo 6. Sadece Bir Yüzeyde VYP Bulunma Durumunun Performansa Olan Etkileri 
 

 
T1 
(C) 

T2 
(C) 

T3 
(C) 

TOrt 
(C) 

QEvap 
(W) 

QEvap 

Değişim 
(%) 

VYP’li Yüzey 
Alanı  (dm

2
) 

Yan Yüzey 1 4.40 3.53 4.01 3.98 32.79 4.01 136.62 

Kapı Yüzeyi 4.63 3.84 3.62 4.03 33.20 2.82 80.23 

Arka Yüzey 4.84 3.87 3.65 4.12 33.70 1.35 68.60 

Yan Yüzey 2 4.99 3.95 3.78 4.24 33.76 1.18 5.72 

Alt Yüzey 5.18 4.06 4.02 4.42 33.83 0.98 13.50 

Kompresör Yan 
Yüzey 

5.30 4.12 4.00 4.47 33.92 0.71 11.60 

Üst Yüzey 5.08 4.10 4.40 4.52 34.01 0.43 22.66 

Kompresör Üst 
Yüzey 

5.33 4.12 4.30 4.58 34.09 0.19 7.92 

Mevcut Durum 5.33 4.12 4.45 4.63 34.16   

 
Tablo 6’teki sıcaklık dağılımları ve QEvap değerleri incelendiğinde, hiçbir yüzeydeki VYP uygulaması tek 
başına buzdolabı performansında radikal değişiklikler yaratmamıştır. Arka Yüzey’de kullanılan 68.60 
dm

2
 lik VYP sadece % 1.35 lik QEvap değişimi sağlamıştır. Bu yüzeyde bu kadar büyük VYP kullanmak 

yerine alt, üst ve kompresör yan yüzeylerinde VYP kullanmak daha uygun sonuç verecektir. Arka 
yüzeydeki VYP’in performansa etkisinin az olmasının en önemli nedeni bu bölgede kullanılan 
poliüretanın kalın olmasıdır (Tablo 1).  
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Bütün bu sonuçlar ve VYP’in maliyeti göz önünde bulundurulduğunda incelediğimiz buzdolabı modeli 
için en iyi VIP tasarım parametreleri; Yan Yüzey 1, Yan Yüzey 2, Kapı Yüzeyi, Alt Yüzey, Kompresör 
Yan Yüzey ve Üst Yüzey bölgelerinde maksimum boyutlarda VIP kullanılmasıdır. Böylece buzdolabı 
performansında % 10.1’lik artış sağlanabilmektedir.   
 
Sonuç olarak; bu çalışmada, sadece soğutucu bölüme sahip bir buzdolabında VYP uygulamasının iç 
hava sıcaklık dağılımı ve performans üzerinde yaptığı etkinin sayısal olarak incelenebilir olduğu 
gösterilmiştir. Sadece deneysel yöntemle bu araştırma yapılsaydı elde edilen sonuçlara ulaşmak 
maliyetli olmasının yanında çok uzun zaman alacaktı. Uygulamaya geçilmeden önce elde edilen 
iyileştirilmiş tasarımların deneysel olarak da incelenmesi ve sayısal modelde yapılan kabullerin 
doğruluğunun gösterilmesi gerekmektedir. Bu çalışma sonrasında elde edilen deneyim ve bilgiler ile 
dondurucu bölüme sahip bir buzdolabı modelinde, VIP boyutları değişiminin performans üzerindeki 
etkisi detaylı olarak sayısal ve parametrik yöntemle incelenebilinir.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir buzdolabı kararlı durum altında sayısal 
ve deneysel olarak değerlendirilmiştir. Buzdolabı sayısal analizleri, enerji ve momentum değişimleri 
ele alınarak çözümlenmiştir. Sayısal analizlerde türbülans akış rejimi kabulu altında k-epsilon 
türbülans modeli kullanılmış ve 25 °C dış ortam şartı için analiz edilmiştir. Deneysel analizler ise sabit 
sıcaklık test odasında TS EN 15502 standardına göre yapılmıştır. Testlerde sıcaklık ölçümü için ısıl 
çiftler (T/C) kullanılarak buzdolabının belirli bölgelerinden sıcaklık verileri alınmıştır. Sayısal analiz 
sonuçları, buzdolabı ısı kazancı ve belirli noktalardan alınan sıcaklık verileri açısından değerlendirilmiş 
ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda sayısal analizlerin geçerliliği ortaya 
konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Buzdolabı, No-frost Buzdolabı, Isı kazanımı, Isı transferi, Türbülans.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, No-frost type refrigerator that is a kind of house hold refrigerator is experimentally and 
numerically investigated under steady-state condition. Energy and momentum equations are taken 
into consideration upon solving numerical domain of the refrigerator. The k-epsilon turbulent model 
assumed the flow in refrigerator is turbulent, is also used in the numerical analysis. the analysis is 
solved for 25 °C ambient temperature. Experiments are conducted depending on TS EN 15502 
standard in test chamber. Temperature data are taken from some locations of the refrigerator by using 
K type Thermo-couples (T/C). Numerical results are evaluated and compared to experimental results 
with respect to heat gain and temperature data. Validation of the numerical analysis is executed after 
comparison.  
 
Key Words: Refrigerator, No-frost Refrigerator, Heat gain, Heat transfer, Turbulent flow.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünyada fosil enerji kaynaklarının giderek azalması ve enerji ihtiyacının katlanarak artması enerji 
birim fiyatlarını hızla yükselmektedir. Bu durum kaynakları kısıtlı pek çok ülkede enerjinin verimli 
kullanılmasına yönelik yeni arayışlara yol açmaktadır.  
 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin neredeyse tamamı enerji verimliliği ile ilgili yasal mevzuatlarını giderek 
daha sıkı hale getirmiş ve bunun sonucu olarak, özellikle beyaz eşya sektöründe düşük enerji tüketen 
ev aletleri için enerji verimliliğine yönelik yaptırımlar artırılmıştır. 2010 yılından itibaren üreticilerin, ev 
tipi buzdolaplarını AB üyesi ülkelerde piyasaya sürülebilmesi için buzdolabı enerji sınıf değerinin 
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minimum A+ olması gerekmektedir. Buzdolabı enerji tüketim değerleri için alt sınırı devlet politikaları 
belirlerken, üst limitlerini ise üretici firmaların kendi aralarındaki rekabetleri en uç noktalara kadar 
taşımaktadır. Örneğin en düşük enerji seviyesindeki buzdolabı A+ olarak deklare edilebilirken, aynı 
buzdolabının yeni tanımlanan A+++ enerji seviyesine getirilebilmesi için enerji tüketim değerinde %50 
oranında iyileştirme yapılması gereklidir. 2011 yılı buzdolabı enerji sınıf deklarasyonlarının birbirine 
göre oranı tablo 1 deki gibi özetlenebilir [1]. 
 
Tablo 1. 2011 Yılı Buzdolabı Enerji Sınıflarının Enerji Deklarasyonuna Göre Karşılaştırılması. 

 

 
 
Şekil 1 den görüldüğü gibi, ev tipi buzdolapları ev alet ve teçhizatları arasında en fazla enerji tüketim 
değerine sahip ürünlerdir. TMMOB tarafından 2008 yılında yayınlanan Dünyada ve Türkiye’de enerji 
verimliliği raporuna göre, buzdolabı enerji tüketim ortalaması %32 olarak beyan edilmiştir [2].   
 

 
 

Şekil 1. Ev Aletletleri Elektrik Tüketim Dağılımları [2]. 
 
Buzdolaplarının enerji tüketim değeri ortam sıcaklığı, iç hacme yerleştiren gıda miktarı, buzdolabının 
gün içerisinde kapısının açılma/kapanma sayısı ve süresi, termostat ayar değerine bağlı olarak 
kompresör çalışma/durma süresi ve sıklığı başta olmak üzere birçok önemli faktöre bağlıdır. Buzdolabı 
üzerinde kullanılan ekipmanların daha verimli olanları ile değiştirilmesi ve/veya ısı izolasyonlarının 
iyileştirmesi ile yeni regülasyon değerlerine ulaşılabileceği aşikardır. Fakat bu çözümler kullanılarak 
regülasyon değerlerine ulaşmak için buzdolabı birim maliyeti %20 ile % 40 arasında artırmaktadır. 
Buzdolabı enerji tüketim değerlerine bağlı faktörlerin detaylı olarak analiz edilerek incelenmesi ile bu 
maliyet yansıması minimum düzeyde tutulabilir.  
 
Ayrıca, yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde, buzdolaplarında depolanan ürünlerin kalite 
kaybına sebep olan en önemli parametrenin, ürünün maruz kaldığı soğuk ortam sıcaklığının zaman 
içerisindeki değişimi olduğu görülmektedir [3]. Buna ilave olarak, gıda ile soğutma ortamı arasındaki 
ısı transferi, konveksiyon mekanizması ile gerçekleşeceğinden; ortamın ısı transfer katsayısındaki 
değişim de önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır [4]. Buzdolaplarının kullanım yaygınlıkları 
düşünüldüğünde, belirtilen parametrelerin buzdolabı tasarımı ve buzdolaplarının ısıl performansı 
iyileştirmeleri için önemli faktörler olduğu sonucuna varılmaktadır.  
 
Günümüzde bilgisayar destekli tasarım ve standart testlere dayalı mühendislik yaklaşımları birçok 
sektörde yaygın olarak uygulanmaktadır. Günümüzde, hesaplamalı akışkanlar dinamiği içeren 
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programlar ile yapılan sayısal analizler ısı transferi ve akışkanlar dinamiği ile ilgili birçok tasarımsal 
problemin çözümünde kullanımı yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Çünkü deneme yanılma 
yöntemi veya uzun zaman gerektiren test ve deneylerle yapılan doğrulama ve tasarım çalışmaları hem 
maliyetli hem de bazı problemlerin çözülmesinde yetersiz kalabilmektedir. Bu yöntemler yerine 
kullanılan bilgisayar destekli sayısal modellemeler tasarım sürecinde daha etkin ve düşük maliyetli bir 
çözüm sunmaktadır. Fakat yapılan sayısal analiz sonuçlarının güvenirliliği için deneysel analizler ile 
desteklenmesi gerekmektedir.  
 
Bilindiği gibi buzdolabı iç hacim sıcaklıklarının belirli bir sıcaklık aralığında tutulabilmesi için iç hacmine 
yerleştirilmiş olan bir sensör ile termostatik olarak çalışır. Bu çalışmada nihai olarak hedeflenen, 
buzdolabı sayısal modellenin termostatik rejim altında çalışma senaryosunun gerçekleştirilmesi ve 
termostatik çalışma altında buzdolabının fiziksel parametreleri incelenerek geliştirmesidir. Fakat 
öncelikle sayısal modelin güvenirliliğinin ve doğruluğunun sınanması gerekmektedir. Bu nedenle, bu 
çalışmadaki temel hedef, testler ile doğruluğunun sınanabileceği bir sayısal modelin oluşturulmasıdır.  
 
 Çalışmanın bu kısmında, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-frost tip bir buzdolabı kararlı durum 
altında sayısal ve deneysel olarak değerlendirilmiştir. Buzdolabı sayısal analizleri, enerji ve 
momentum değişimleri ele alınarak çözümlenmiştir. Sayısal analizlerde türbülans akış rejimi kabulü 
altında k-epsilon türbülans modeli kullanılmış ve 25 °C dış ortam şartı için analizler edilmiştir. Sayısal 
analiz sonuçları, buzdolabı ısı kazancı ve belirli noktalardan alınan sıcaklık verileri açısından 
değerlendirilmiş ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda sayısal analizlerin 
geçerliliği ortaya konulmuştur. 
 
 
 
 
2. NO-FROST BUZDOLABI 
 
Bu çalışmada, şekil 2’de görülen No-frost tip bir buzdolabı sayısal ve deneysel olarak incelenmiştir. 
No-frost tip buzdolabı yeni nesil bir buzdolabı çeşididir. Eski nesil buzdolaplarından ayıran en büyük 
özellik çoklu hava kanallı ve lamelli tip buharlaştırıcıya sahip olmalarıdır. 
 
No-frost tip buzdolabı şekil 3 de gösterildiği gibi birbirine bağlı iki çevrimden oluşur. Bunlar, soğutucu 
akışkanın kullanıldığı buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve buharlaştırıcı (evaporatör) yüzeyine 
buzdolabı iç hacmindeki ısıyı taşıyan hava tarafı çevrimidir. Buzdolabı içerisindeki havanın ısısı lamelli 
bir buharlaştırıcı üzerinden fan yardımıyla geçirilerek çekilir, böylelikle havanın sıcaklığı azalır. Elde 
edilen soğuk hava, hava kanalları ile hem dondurucu hem de soğutucu bölmelere taşınır, bu 
bölmelerdeki ısıl yükler (gıda maddeleri vb.) üzerinden geçerken ısısını alır ve bu ısıyı tekrar 
buharlaştırıcıya taşır. Buharlaştırıcı lamelleri arasında zaman içerisinde karlanma oluşumu görülür. 
Karlanma zaman içerisinde büyüyerek buz tabakası halini alır. Buz tabakası, lamel yüzeyinde direnç 
oluşturarak ısı transfer katsayısını azaltığı ve lamel aralıklarını daraltarak buharlaştırıcı üzerindeki 
basınç düşümünü artırdığı ve böylelikle hava debisini önemli ölçüde azaltığı için istenmeyen bir 
durumdur. Buz tabakasının olumsuz etkilerinin azaltılması için buharlaştırıcı lamelleri üzerinde ısıtıcı 
yerleştirilir. Bu ısıtıcının belirli zaman aralıklarında devreye girmesi ile buzdolabı tabakasının kritik 
boyutlara ulaşması engellenir. Bu nedenle, bu tip buzdolapları “no-frost” olarak adlandırılır. 
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Şekil 2. No-Frost Tip Buzdolabı 
 

 
 

Şekil 3. No-Frost Tip Buzdolabı Çevrimi 
 
 
 
 

3. DENEYSEL ANALİZLER ve SONUÇLARI 
 
Bu çalışmada ele alınan buzdolabı sabit sıcaklık test odalarında 25 C dış ortam sıcaklığı için iki farklı 
teste tabi tutulmuştur. Bu testler buzdolabının ortalama kayıp katsayısının ve buzdolabının kararlı 
durum altında TS EN15502 uyarınca buzdolabı iç hacminde sıcaklık değerlerinin belirlenmesi için 
yapılmıştır.  
 
3.1. Ters Isı Kazanım Testi 
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Buzdolabının iç ve dış yüzeylerine şekil 4 te gösterildiği gibi ısıl çiftler yerleştirilmiştir. Soğutucu ve 
dondurucu bölmelere 12 W’lık rezistanslar yerleştirilerek sabit sıcaklık test odasında 25 C ortam 
sıcaklığında test başlatılmıştır. Buzdolabı iç ve dış sıcaklıkları birbiri aralarında ve dış ortamla denge 
konumuna geldiklerinde test bitirilmiş ve ortalama ısı kayıp katsayıları belirlenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar tablo 2 de verilmiştir.   
 

  
 

Şekil 4. Ters Isı Kazanımı Testi İçin Sıcaklık Ölçüm Yerleri. 
 

Tablo 2. No-frost Buzdolabı Ortalama Isı Kayıp Katsayıları. 
 

  SOGUTUCU DONDURUCU BUZDOLABI 

UA [W/C] 1,39 0,78 2,04 

U [W/m2K] 0,44 0,30 0,36 
  

 
3.1. Kararlı Durum Testi 
 
Kararlı durum testi için buzdolabı şekil 5 te gösterildiği gibi TS EN15502 standardı temel alınarak ısıl 
çiftlerle donatılmıştır. Isıl çiftler buzdolabı soğutucu bölme hacmini dikey doğrultuda üç eşit parçaya 
ayıracak şekilde, sebzelik ve donmuş yiyecek çözme bölmerinin ise orta noktalarından sarkıtılarak 
bölmelerin ortalama iç hava sıcaklıkları ölçülmüştür. Dondurucu bölme ise özel test paketleri ile 
aralarındaki mesafeler standartta belirtilen şekilde yüklenmiş ve kritik bölgelerdeki paketlerin orta 
noktalarından sıcaklık veriler alınmıştır. Bu test paketlerinin kimyasal yapısı dana etine karşılık gelir ve 
dondurucu hacimde ısıl yük ve ataleti modellemek üzere kullanılır. Böylelikle, dondurucuda dana eti 
referans alınarak gıda kalitesini etkileyecek sıcaklık sınırlarının üzerine çıkılıp çıkılmadığı testler 
süresince kontrol edilir. Çalışmada ele alınan buzdolabın yükleme planı şekil 5 te verilmiştir. Kırmızı 
renkte gösterilen paketler sıcaklık ölçümü alınan paketleri göstermektedir. Kararlı durum test sonuçları 
Tablo 3 te verilmiştir. 
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Şekil 5. Kararlı Durum Testi İçin Sıcaklık Ölçüm Yerleri. 
 
Tablo 3. No-frost Buzdolabı Kararlı Durum Sıcaklık Değerleri. 
 

Sebzelik 

(°C)

Deneysel -12,3 -13,2 -13,6 -11,2 -29 -28,3 -28,2 -28,3 -27,6 -27,5 -27 -27,5 -26,7 -27,4

DONDURUCU SICAKLIKLARI

M5 M6 M7 M8 M9 M10

SOĞUTUCU SICAKLIKLARI

T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) M1 M2 M3 M4

 
 
 
 
 
4. SAYISAL ANALİZ 
 
No-frost buzdolabının akış ve ısı transfer analizi ANSYS/FLUENT ticari paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Sayısal çalışmanın amacı öncelikle deneysel çalışma ile sayısal sonuçların 
doğrulamasını yapmak ve buzdolabının farklı çalışma şartlarındaki performansını elde etmektir.  
 
Mevcut literatür incelendiğinde, buzdolabı üzerindeki küçük ayrıntıların dahi akış ve ısı transferini 
etkilediği görülmüştür. Deneysel çalışmanın gerçekleştirildiği buzdolabı geometrik modeli üzerinde 
öncelikle akış ve ısı transferi için gereksiz detayların temizlenmesi ve basitleştirmesi yapılarak katı 
model oluşturulmuştur. Model üzerinde daha hassas bir çözüm ağı elde edebilmek için, akış hacmi 
bazı bölgelerde alt hacimlere bölünmüştür. 
 
Buzdolabının katı modeli elde edildikten sonra, çözüm ağı işlemine geçilmiştir. Kullanılan çözüm ağı 
yaklaşık 18,750,000 elemandan oluşmaktadır. Çözüm ağının kalitesini ifade eden ortogonal kalite 
(orthogonal quality) değerinin minimum değeri 0.15 olup, ortalaması 0,987 dir. (1 değeri en iyi mesh 
kalitesini göstermektedir.) 
 
 Buzdolabının katı modeli ve çözüm ağı elde edildikten sonra, FLUENT ortamında öncelikle sınır 
koşulları tanımlanmıştır. Buzdolabının tüm dış yüzeyleri ısı taşınımının etkisinde olduğu kabul edilmiş 
ve ısı taşınım katsayıları ve sıcaklıkları Tablo 4’de verilmektedir.  
 
 
 

T1 

T2 

T3 

SEBZELİK 
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Tablo 4. No-frost Buzdolabı Dış Yüzeylerindeki Sınır Koşulları 
 

Yüzey Isı taşınım katsayısı (W/m
2
.K) Ortam sıcaklığı (K) 

Buzdolabı arka yüzeyi 6.7 305 

Buzdolabı alt yüzeyi  6.7 308 

Buzdolabı yan yüzeyi 6.7 298 

Tüm diğer dış yüzeyler 6.7 298 

 
Contanın buzdolabı gövdesi ile temas ettiği yüzeyler yoğuşturucudan gelen gaz ısıtılmaktadır. Bu 
yüzeyler 313 K sıcaklıkta tutulmaktadır. Buzdolabı fanının ve akışı sağlayacak mekanizmanın 
oluşturulması için yandaki belirtilen yüzeye fanın karakteristik eğrisinden faydalanarak +15 Pa basınç 
artışı verilmiştir. Buharlaştırıcı üzerindeki elektrikli ısıtıcı ve soğutkan boruları gibi ayrıntılar dikkate 
alınmaksızın sadece düz kanatlar ile simule edilmiş ve bu yüzeylerin sıcaklığı 241 K olarak 
tanımlanmıştır.  
 
 
 
 
5. SONUÇLAR 
 
Elde edilen sayısal modelin doğrulaması iki aşamalı olarak gerçekleştirmiştir. Öncelikle FLUENT 
ortamında gerçekleştirilen ilk doğrulamada, kütle dengesinin kontrolü hem soğutucu hem de 
dondurucu hacmine giren ve çıkan kütlenin hesaplanmasıyla gösterilmiştir. Akış doğrulamasının 
sağlanması için bu hacimlere üfleme kanalları ile giren kütlelerin toplamı, toplama kanallarından geçen 
kütleye eşit olmalıdır. FLUENT ortamında ölçülen yüzeyler Şekil 6 ve değerleri ise Tablo 5 
verilmektedir. Tablo 5 den görüleceği üzere hem dondurucu hem de soğutucu bölümüne giren ve 
çıkan kütlenin eşit olduğu ve kütle bazında modelin doğrulamasının sağlandığı görülmektedir.  
 

 
  

Şekil 6. Akış Doğrulaması İçin Ölçüm Noktaları 
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Tablo 5. No-frost Buzdolabı Soğutucu ve Dondurucu Ortamındaki Hacimsel Debiler 
 

Yüzeyler  Hacimsel Debi 
(m

3
/h)  

Toplam 
Hacimsel Debi  

Soğutucu üfleme A  1.139 6.525 
 
 

+ 

Soğutucu üfleme B  1.440 

Soğutucu üfleme C  1.675 

Soğutucu üfleme D  1.296 

Soğutucu üfleme E  0.975 

Soğutucu toplama  6.525  

Dondurucu üfleme A  16.525 36.075 

Dondurucu üfleme B 6.231 

Dondurucu üfleme C  13.319 

Dondurucu toplama  36.089 = 

Fan yüzeyi  42.609 42.600 

Damper yüzeyi  6.524  

 
Sayısal çalışma ile elde edilen sonuçların ikinci doğrulaması, deneysel sonuçlarla karşılaştırılması ile 
gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. Sayısal sonuçlar ile deney verileri arasındaki 
maksimum hata 1.0 C olup, maksimum yüzde hata % 7,35’dir. Bu fark kabul edilebilir sınırlar dâhilinde 
olduğundan sayısal model hem hidrodinamik hem de ısıl açıdan doğrulanmıştır. 
 
Tablo 6. Deneysel ve Sayısal Çalışmaların Karşılaştırılması 
 

ÖLÇÜM YERİ 
Deneysel 
Ölçüm (˚C) 

Sayısal Sonuç 
(˚C) 

Mutlak Hata Hata Oranı 
(%) 

 
 
SOĞUTUCU 

T1 -12,3 -11,8 0,5 4.06 

T2 -13,2 -12,3 0,9 6,82 

T3 -13,6 -12,6 1,0 7,35 

Sebzelik -11,2 -10,4 0,8 7,14 

 
DONDURUCU 

M1 -29,0 -28,5 0.5 1,72 

M2 -28,3 -28,2 0,1 0,35 

M3 -28,2 -27,9 0,3 1,06 

M4 -28,3 -28.0 0,3 1,06 

M5 -27,6 -27,6 0.0 0,00 

M6 -27,5 -27,4 0,1 0,36 

M7 -27,0 -26,2 0,8 2,96 

M8 -27,5 -26,5 1,0 3,64 

M9 -26,7 -26,3 0,4 1,50 

M10 -27,4 -26,5 0,9 3,28 

 
 
 
 



    _______________________  647 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

Çalışmada incelenen buzdolabın soğutucu ve dondurucu hacimlerindeki hava dağılımları incelenmiş 
ve Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir. Soğutucu hacmin dönüş kanalı sol tarafa yakın olmasına rağmen, 
soğutucu hacmin sol ve sağ yanlarındaki hız vektörleri ve akım çizgileri hemen hemen simetrik bir 
davranış sergilemektedir. Bu durum, buzdolabına koyulan gıda maddesinin, buzdolabının sol veya sağ 
yanında olmasına bakılmaksızın eşit zaman da istenilen sıcaklığa gelebileceğini göstermektedir.  
 

  
 

Şekil 7. Buzdolabı İç Hacimlerindeki Akım Çizgisi Dağılımları 
 

  
 

Şekil 8. Buzdolabı İç Hacimlerindeki Hız Vektör Dağılımları 
 
Kararlı durumda buzdolabının soğutma gücü çevreden olan ısı kazancına eşittir. Buzdolabı arka ve 
yan yüzeylerindeki sıcaklık ve ısı akı dağılımı Şekil 9 ve Şekil 10’da verilmiştir. Sıcaklık dağılımı 
incelediğinde, özellikle buharlaşıcı ve akış kanallarının olduğu dış yüzeylerde sıcaklığın düşük olduğu 
ve bu yüzeylerde poliüretan yalıtımın yeterli olmadığı açıkça görülmektedir.  Isı akı dağılımları 
incelendiğinde ise, benzer durumlar söz konusudur. Kompresör bölgesinde, buharlaştırıcı ve akış 
kanallarının olduğu yüzeylerinde ısı akısı diğer yüzeylere yüksek değerlerdedir.  
 
Tablo 6’da buzdolabı yüzeylerinden ısı kazançları verilmiştir. Burada en yüksek ısı kazancı arka, yan 
ve conta yüzeylerinden olmaktadır. Bu yüzeylerdeki ısı kazancı toplam ısı kazancının yaklaşık yüzde 
altmışıdır ve burada yapılacak bir iyileşme buzdolabı performansını önemli oranda artıracaktır. Ayrıca 
bu değerler kullanılarak buzdolabının ısı geçiş katsayısı  (UA)  2.19 W/K olarak hesaplanmış ve 
deneysel çalışma ile elde edilen değere çok yakındır.  
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Şekil 9. Buzdolabı Dış Yüzeylerindeki Sıcaklık Dağılımı 
 

 
 

Şekil 10. Buzdolabı dış yüzeylerindeki ısı akısı dağılımı 
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Tablo 6. Buzdolabı Yüzeylerinden Olan Isı Kazancı 
 

Yüzeyler Isı Kazancı (W) 

Arka Yüzey 22.36 

Yan Yüzey 22.44 

Üst Yüzey 3.49 

Alt Yüzey 8.99 

Dondurucu Kapıları 5.95 

Soğutucu Kapıları 6.95 

Diğer Yüzeyler 11.04 

TOPLAM 81.22 

 
 
 
 
5. DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir buzdolabı kararlı durum altında sayısal 
ve deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmada ele alınan buzdolabı sabit sıcaklık test 
odalarında 25 C dış ortam sıcaklığı için iki farklı teste tabi tutulmuştur. Bu testler buzdolabının 
ortalama kayıp katsayısının ve buzdolabının kararlı durum altında TS EN15502 uyarınca buzdolabı iç 
hacminde sıcaklık değerleri ölçülerek gerçekleştirilmiştir. Sayısal çalışma ise No-frost buzdolabı 
geometrik modeli kullanılarak elde edilen model, ANSYS/FLUENT ticari paket programı yardımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Sayısal çalışmanın amacı öncelikle deneysel çalışma ile sayısal sonuçların 
doğrulamasını yapmak ve buzdolabının farklı çalışma şartlarındaki performansını elde etmektir.  
 
Elde edilen sayısal modelin doğrulaması iki aşamalı olarak gerçekleştirmiş ve sayısal sonuçların ile 
deneysel verileriyle uyumlu görülmektedir. Deney verileri ile sayısal çalışma arasındaki küçük farklar 
ölçme belirsizlikler ve sayısal hatalardan oluşmaktadır.   
 
Yapılan sayısal çalışma sonuçlarından; 
 

 En büyük ısı kazancının buzdolabının buharlaştırıcı ve akış kanallarının olduğu arka 
yüzeylerden olduğu ve bu yüzeylerden ısı transferinin azaltılması gerektiği, 

 Aynı şekilde kompresörün olduğu alt yüzeylerden de dikkate alınması gereken ısı kazancı 
olduğu, 

 Conta yüzeylerinden yaklaşık % 10 oranında ısı kazancı olduğu görülmektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada mobil iklimlendirme sistemlerinde kullanılan soğutkanların zamanla değişim süreçleri ele 
alınmıştır. Bu süreçleri etkileyen çevresel yaptırımlar dünyaca geçerliliği olan protokoller ve direktiflerle 
ortaya konulmuş ve de buna bağlı olarak son yıllarda büyük kamuoyu oluşturan sera etkisi, dünyanın 
sıcaklığındaki artış, küresel ısınma kavramlarının önemi üstünde durulmuştur. Çevresel duyarlılık 
kavramı ve bunun sonunda ortaya çıkan yeni soğutkanlara yönelim süreci sonunda ele alınan 
alternatif soğutkanlar üzerinde durulmuş ve yapılan araştırma geliştirme çalışmaları incelenip 
karbondioksit gazının kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Otobüs iklimlendirme sisteminde 
karbondioksit gazı kullanılması durumunda sistemin çalışma parametreleri ortaya konulmuştur. 
Otobüs iç ortamının ısı kazancı (soğutma yükü) belirlenmiş ve bu yükü karşılayabilecek buharlaştırıcı 
boyutlandırması yapılmıştır. Ardından buharlaştırıcıyla uyumlu çalışabilecek diğer ana bileşenler 
belirlenerek karbondioksit gazı kullanmanın getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkarılmıştır.  
 
Anahtar sözcükler: Çevresel duyarlılık, alternatif soğutkanlar, karbondioksit. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, refrigerants used in mobile air conditioning systems in the processes of change over time 
are discussed. These processes, protocols and directives that affect the validity of the established 
world of environmental sanctions and accordingly the greenhouse effect by the public in recent years, 
the world's temperature increase, focused on the importance of the concepts of global warming. The 
concept of environmental sensitivity, and at the end of the orientation process at the end of the 
emerging new refrigerants exchangers considered an alternative to carbon dioxide was taken up and 
examined in the research and development activities intended to be used. Bus air conditioning system 
using carbon dioxide gas in case the system's operating parameters have been determined. Heat gain 
of the internal environment of the bus (or the cooling load can be treated as) is set to meet this burden 
was sizing the evaporator. Evaporator and then work with the other main components of using carbon 
dioxide gas is determined and set out the positive and negative results. 
 
Keywords: Environmental sensitivity, alternative refrigerants, carbondioxide. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Soğutma teriminin karşılığı bir alan veya maddeyi çevre sıcaklığının altına indirerek soğutmaktır ya da 
soğutulacak ortamdan ısı çekmektir. Mekanik soğutucular, sıvı soğutkanların buharlaşma özelliğini 
kullanarak ilgili soğutkanın bu esnada ısı absorbe etmesiyle soğutmayı gerçekleştirir. Soğutkan 
mekanik soğutucularda çevrime uğratılarak bir döngü halinde kullanılmaktadır.  
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 Soğutma alanında çok eski zamanlara gidildiğinde karşımıza insanların yiyeceklerini korumak için 
birçok yol buldukları çıkar. Bazı insanlar buz veya karı oluştuğu bölgelerden toplayarak ya da dağların 
yüksek noktalarından indirerek ve kilerlerinde saklayarak yiyeceklerini korumayı başarmışlardır. Diğer 
kişilerin yiyeceklerini korumak için kullandıkları yöntemler ise tuzlama, salamura içinde bekletme, 
kurutma, baharatlama ve tütsüleme şeklindedir. Bu teknikleri kullanmadan çıkacak olan sonuç o 
dönemde tüketilen gıdaların çok az sayıda taze yiyecek, meyve ve sebzeler ile büyük çoğunlukla 
ekmek, peynir ve tuzlanmış etten meydana gelmiş olmasıdır. Yiyecekler ele alındığında süt ve peynir 
çeşitlerinin taze tutulması oldukça zor bir işlemdir. O zamanlarda yararlanılan yöntemlerden olan 
mahzende veya küçük delikleri olan bir kutuda yiyecekleri saklama yöntemi ile süt ve peynir 
çeşitlerinin bozulmasının önüne geçilememiştir. Sebebi ise pastörizasyon ve buna bağlı olan 
bakteriyel infestasyondur (mikroorganizmaların vücuda yerleşip çoğalması). Sağlığı tehdit eden ve de 
sıcak havaya sahip aylarda bozulmuş yiyecekler yüzünden ölüme dahi sebebiyet veren koşullar 
oldukça fazlalaşmıştır. Bu durum insanları yiyecekleri koruma sistemlerini geliştirmeye itmiştir. 
 
Hindistan da üretken düşünceye sahip kişiler tarafından bu durum fark edilmiştir ve bunun sonucunda 
Hindistan evaporatif soğutmanın uygulandığı ilk ülke olarak soğutma tarihinde yerini almıştır. 
Evaporatif soğutma denildiğindeki kasıt, sıvı fazının hızlı bir şekilde buharlaştırılması ile birlikte hızlı bir 
şekilde genleşme meydana gelmesidir ve yükselen buhar moleküllerinin kinetik enerjilerinin hızlı bir 
şekilde artmasıdır. Enerjideki bu artış anında buhar çevresi tarafından çekilir ve sonucunda buhar 
çevresinde soğuma meydana gelmesidir. 
 
Farkındalıkların meydana geldiği o dönemlerde bir başka durum suya sodyum nitrat ve potasyum 
nitrat gibi kimyasalların atılmasıyla suyun sıcaklığının düşürülmesidir. Bu teknikle şarabı soğutmak ilk 
olarak 1550 yılında fark edilmiştir ve “soğutma” terimi ilk bu yıl kullanılmıştır. İçecekleri soğutma 
1600’lü yıllara gelindiğinde başta İspanya, İtalya ve Fransa olmak üzere Avrupa da popülerlik 
kazanmaya başlamıştır. Geceleyin suyu soğutmak yerine, yeni bir teknik kullanmış ve bu teknikte dar 
boğazlı şişeler su içinde döndürülerek bir çözünmüş güherçile (KNO3 kimyasal formülüne sahip bir 
potasyum bileşiğidir ve doğal halde kayaçlarda ve mağaralarda beyaz renkli kabuksu halde bulunur) 
düzenlenmesi sağlanmıştır. Bu çözüm sayesinde çok düşük sıcaklıklar meydana getirilmiş ve 
sonucunda buz üretilmesi gerçekleştirilmiştir. 17. Yüzyılın sonuna gelindiğinde buz başta meyve suları 
ve likörler olmak üzere Fransa sosyetesinde oldukça önemli bir yer tutmaya başlamıştır. 
 
Buza olan talep gittikçe artmıştır ve 1799 yılına gelindiğinde buz ilk olarak gemi yoluyla New York’tan 
Charleston’a ticari olarak taşınmıştır. Bu girişim, seyahat sonunda çok az bir miktarda buzun geriye 
kalmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1800’lü yılların ilk yarısına gelindiğinde İngiliz Frederick 
Tudor ve Nathaniel Wyeth buz işinde olan büyük potansiyeli fark etmişler ve bütün gayretlerini bu 
sektöre harcayarak tekrar bir devrim gerçekleştirmişlerdir. Tudor daha çok buzu tropik ik limlere 
gemiyle taşımaya odaklanmıştır. Ürettiği buzun güvenli bir şekilde hedefine taşınması için birçok 
yalıtım malzemesi denemiş ve buz evlerini meydana getirerek %66 olan erimeyle hacim kaybını %8 
mertebelerine kadar indirmiştir. Wyeth ise ucuz ve kolay bir yöntem geliştirerek buzları üniform bloklar 
halinde keserek taşımayı gerçekleştirmiştir. Buzu koruyarak taşımada kolay ambalajlama tekniğini 
ortaya koymuş ve taşımacılıkla dağıtımı mümkün kılarak daha az kayıpla buz endüstrisine katkıda 
bulunmuştur. Buz endüstrisinin bu derecede hızlı büyümesi birçok işletmenin bu alana yönelmesine 
sebep olmuş ve de böylelikle fiyatlar düşmeye başlamıştır. Sonuç olarak ise buz kullanarak soğutma 
yaygınlaşmıştır. 1879 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 35 adet buz üreten fabrika kurulmuş ve 
bunu takip eden 10 yıl içinde 200 adede ulaşmıştır. 1909 yılına gelindiğinde ise bu sayı yaklaşık 2000 
civarına çıkmıştır. 1907 yılına bakıldığında ise 15 milyon ton buz tüketilmiştir ki bu sayı 1880 yılında 
tüketilenin yaklaşık üç katıdır. Burada altının çizilmesi gereken nokta birçok bölgede su 
kaynaklarından buz üretilmeye başlanması ve de buz üretimi gerçekleştirilirken çevresel zararlarının 
göz ardı edilmesidir.  
 
Sonuç olarak buz üretiminin hızlanmasına bağlı olarak su kaynaklarında meydana gelen olağandışı bir 
düşüş meydana gelmiş ve beraberinde sağlık problemleri ortaya çıkmıştır. Doğal buzun bulunabileceği 
kaynakların hızla tüketilmesiyle buz bulmak zorlaşmış ve 1890’lara gelindiğinde kirlilik ve atık su 
boşaltımı bu işi neredeyse imkânsız hale getirmiştir. İlk işaretler mayalama endüstrisinde görülmüş 
daha sonra et paketleme ve süt ürünleriyle ilgili endüstri ciddi bir şekilde etkilenmiştir. Temiz bir 
endüstriye sahip olmak için mekanik soğutmaya ihtiyaç duyulduğu açıkça ortaya çıkmıştır.  
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İlerleyen süreçte birçok bilim insanı tarafından soğutucu oluşturma çalışmaları başlatılmıştır. İskoçyalı 
Dr. William Cullen sıvıların vakum ortamında buharlaşmasını ilk olarak 1720 yılında inceleyen kişi 
olmuştur. Daha sonra Dr. William Cullen ilk yapay soğutucu olarak bilinen düzeneği 1748 yılında 
Glaskov Üniversitesinde kaynama durumuna gelerek buhar olmuş etil eterin kısmi vakum ortamına 
girmesine izin vererek göstermiştir. 
 
Amerikalı kaşif Olvier Evans ise sıvı yerine buhar kullanarak çalışan ilk soğutucu tasarımını 1805 
yılında gerçekleştirmiştir. Evans’ın tam olarak soğutucuyu geliştirememesine rağmen diğer bir 
Amerikalı fizikçi olan John Gorrie Evans’ın soğutucusuna çok benzer olan bir soğutucuyu 1842 yılında 
üretmiş olup sarıhumma hastalarının Florida Hastanesinde serinletmesini sağlamıştır. Onun bulduğu 
temel prensip şu an kullanılan soğutucular için bile en sık uygulanandır. Havayı soğutmak için en iyi 
yolu bulmuş ve gazı sıkıştırmıştır daha sonra sıkıştırılmış havayı ışınım yayan borular içine salarak 
soğutmuş ve bunun ardından soğutkanı genişleterek sıcaklığını olabildiğince düşürmüştür. 1851 yılına 
gelindiğinde tıbbi uygulamaları bırakıp buz yapma deneylerine başlamasıyla birlikte mekanik soğutma 
alanında Amerika Birleşik Devletlerine ait ilk patente sahip olan kişi olmuştur. 
 
1820 yıllarına bakıldığında Londralı Michael Faraday soğutmaya neden olan amonyağı sıvılaştırma 
işlemini gerçekleştirmiştir. Fransız Ferdinand Carre ise ilk amonyak/su soğutucu makinesini 1859 
yılında meydana getirmiştir. Soğutucuların oluşturulma sürecine bakıldığında Carl von Linde’nin çok 
büyük katkısı olduğu görülür. 1873 yılında Münih’te ilk pratik ve portatif kompresör tasarımını 
gerçekleştirmiş ve daha önceki modellerinde kullandığı metil eterin yerine amonyağı çevrim soğutkanı 
olarak kullanmaya başlamıştır. Linde daha sonra büyük miktarlardaki havayı sıvılaştırmaya yarayan 
Linde tekniği olarak da bilinen yeni bir soğutma tekniğini 1894 yılında uygulamıştır. 
 
Soğutucuların kullanılma alanlarına bakıldığında mayalama endüstrisi soğutucuların sunduğu 
imkânlarla birlikte büyük yararlarının farkına varan ilk alanlardan biri konumuna ulaşmıştır. 1840’lı 
yıllarda Alman göçmenlerle beraber Alman birası Amerika Birleşik Devletleri ile tanışmış ve tadı daha 
çok beğenilmeye başlamıştır. Soğutucular sayesinde bütün yıl boyunca bira fabrikaları uniform bir 
ürün meydana getirebilme kabiliyetine erişmiştir. 1870 yılında New York’ta Liebmann’ın çocukları 
tarafından Brooklyn’deki bira fabrikasında ilk soğutucu tipleri (absorpsiyonlu makine) kullanılmıştır. 
1891 yılına gelindiğinde ise neredeyse bütün bira fabrikalarında soğutucu kullanılmaya başlanmıştır. 
10 yıl sonra Chicago’daki et paketleme endüstrisi mekanik soğutmaya ikinci olarak adapte olan sektör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 1914 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletlerindeki bütün 
paketleme fabrikalarında amonyak soğutkanını sıkıştırarak çalışan soğutucu sistem kullanılmaya 
başlanmıştır ve günde 90000 adet kapasiteye ulaşılmıştı. Armour, Swift, Morris, W ilson ve Cudahy (en 
büyük beş et paketleme firması) özellikle soğutucu teknolojisi kullanmış ve bu teknolojiden araçlarda, 
şubelerinde ve diğer soğuk depo alanlarında yararlanmışlardır. Soğutucular sayesinde yukarıda bahsi 
geçen endüstri alanı oldukça ilerlemiş ve kürleme (son ürüne yeni bir lezzet ve görünüm kazandırmak 
amacıyla etin tuz, renk sabitleyici nitrat, askorbik asit ve baharat gibi katkılarla muamele edilmesidir) 
her an mümkün kılınmıştır. Böylelikle hayvanlar yılın her anında markete girebilmiş ve et kalitesi 
oldukça yükselmiştir. 
 
Soğutucularda kullanılan soğutkanlar ele alındığında 1800’lü yıllardan 1929 yılına kadar kullanılan 
metil klorür, amonyak ve sülfür dioksit gibi zehirli kimyasallar kullanılmıştır. 1920’lerde metil klorürün 
sistemden sızmasından kaynaklanan ölümcül kazalar meydana gelmiştir. Korkunç kazaların ardından 
üç Amerikan şirketi tarafından soğutmada daha az tehlikeli olan yöntemler araştırılmaya başlanmıştır. 
Bu araştırmalar CFC (Klor, flor, karbon içeren soğutkanların genel ismi)’lerin keşfine neden olmuş ve 
kompresörlü soğutucularda standard olarak kullanılmaya başlanmıştır. CFC kullanımı 1973 yılında 
Prof. James Lovelock’un ozon tabakasını inceltici bir özelliğe sahip olduğunu bulmasına kadar devam 
etmiştir. Soğutkanların kullanılmasına ilişkin daha sonra ilerleyen süreç bu tezde akışkan tarihi 
anlatılırken ele alınacaktır [1]. 
 
 
1.1. Soğutkanların Kullanılma Tarihi 
 
Şekil 1 ile görülebileceği gibi son yüzyılı içeren zaman aralığında ilk olarak devreye giren yapay 
soğutkanlar CFC (klorofloro, karbon bileşikleri) ve bilinen isimleriyle R11, R12, R13, R113, R114, 
R115 soğutkanlarıdır. Daha sonra ODP (Ozon inceltme potansiyeli) değeri yüksek olduklarından 
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Kısmi Güvenlik 
Önlemleri 

 

dolayı yerlerine HCFC’ler (Hidrofloro, kloro, karbon bileşikleri) ve en bilinen ismiyle R22 (kimyasal 
formülasyonu CHClF2) soğutkanı geçmiştir. Bu ozon tabakasına verilen zararı azaltsa da yıpratmanın 
klor yüzünden gerçekleştiği anlaşılmış ve 1996 yılında tamamen kullanılmasına yasak getirilmiştir. Bu 
durumu takiben ODP değeri sıfır olan HFC (Hidrofloro karbon bileşikleri) ve en bilinen ismiyle R134a 
(kimyasal formülasyonu CHF2CHF2 olan soğutkan) yapay soğutkan olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Fakat Montreal protokolü ve sonrasında gelen Kyoto Protokolleriyle çevresel kaygı boyutları 
genişletilmiş ve sadece ODP değerinin sıfır olmasının yeterli olmadığı GWP (küresel ısınma 
potansiyeli) değerinin de dikkate alınması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu yeni durumla birlikte 
atmosferde R134a soğutkanı 100 yıllık bozunuma uğrama süresi boyunca yüksek küresel ısınma 
faktörü değeri (1430) nedeniyle kullanımdan kalkması planlanmıştır. Bu noktada yaklaşık 100 yıldır hiç 
düşünülmeyen doğal soğutkanlar ve üzerinde çalışılan yeni yapay soğutkanlar GWP değerlerinin sıfıra 
yakın olmasından ötürü tekrar gündeme gelmiştir. GWP değerinin bu derece önemli hale gelmesini ve 
dünya çapında sözleşmelerle yasal sınırlarının belirlemesini tetikleyen en büyük kavram küresel 
ısınma ve ona bağlı olan sera etkisi terimleridir [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Son Yüzyılda Kullanılan Soğutkan Tipleri ve Kullanımına Etki Eden Temel Parametreler [2] 
 
 
1.2. Karbondioksit Soğutkanının Kullanılma Tarihi 
 
Karbondioksitin soğutma sistemlerinde çalışma akışkanı olarak kullanılması çok eskidir ve tarihi 
gelişiminin bilinmesi ile İkinci Dünya Savaşı’nın ardından neden kullanılmaya devam edilmediğinin 
anlaşılmasında büyük fayda vardır. Milattan sonra ilk yüzyıldan beri karbondioksit insanoğlu tarafından 
bilinmektedir. Romalılar volkanlardan kaynaklanan ölümcül gazların kan dolaşımı üzerindeki etkisini 
biliyorlardı. Ayrıca havalandırmanın yetersiz olduğu durumda karbondioksit gazının derişiminin 
artmasından kaynaklanan ve ‘Spiritus Letails’ adını verdikleri herhangi bir iz bırakmadan gerçekleşen 
boğmadan haberleri vardı. 1756 yılında Joseph Black tarafından adına ‘’karışım havası’’ dediği 
karbondioksitin atmosferde var olduğunu ve diğer elementlerle karışarak karışım oluşturabildiğini 
kanıtlamıştır. 1700’lü yılların ortalarında ise Joseph Priestley su içinde karbondioksiti çözmüş ve hafif 
lezzeti olan serinletici bir içecek meydana getirmiştir. 
 
Karbondioksitin ilk kullanımı izlendiğinde Şekil 2 ile görülebileceği gibi 1748 yılında Glaskov 
Üniversitesinde bilim adamı William Cullen tarafından yapay soğutma sistemi karşımıza çıkar fakat 
herhangi bir kullanım durumuna geçememiştir. 1805 yılında Oliver Evans sargılardan ve 
kompresörden meydana gelen mekanik soğutma konseptini oluşturmuştur. Sadece 45 yıl aradan 
sonra, Alexander Twining soğutma sisteminde karbondioksiti buhar sıkıştırmalı soğutkan olarak 
kullanmıştır. 1886 yılında, Franz Windhausen daha sonra J&E Hall firması tarafından satışa sunulan 
karbondioksit kompresörü tasarımı için patent almıştır. Ardından bu tasarım geliştirilmiş ve 1950’lere 
kadar geçen zaman diliminde endüstriyel olarak imal edilmiş kompresör satışları temel olarak deniz 
taşıtlarında gerçekleştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk buz makinası 1869 yılında Thaddeus 
Lowe tarafından oluşturulmuştur. 1881 yılında ise Carl Linde Avrupa da karbondioksit makinasını 
meydana getirmiştir. 1897 yılına gelindiğinde Sabroe karbondioksit kompresörünü üretmiş ve ilk ev tipi 
karbondioksit soğutucu tasarımını hayata geçirmiştir. 
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Şekil 2. Karbondioksit Soğutkanının Kullanım Süreci [3] 
 

1800’lü yılların sonlarında, karbondioksit akışkanını kullanan makinalar soğu depolamada, yiyecek 
marketlerinde ve mutfaklarda soğutma için; tiyatrolarda, hastanelerde, yolcu gemilerinde ve trenlerde 
konfor soğutma uygulamaları için Avrupa ve Amerika kıtalarında kullanılmıştır. O zamanlarda 
kullanılmasının sebebi ise diğer doğal soğutkanların (amonyak, sülfür dioksit) gibi zehirli ve yanıcı 
olması ve karbondioksitin bu iki dezavantaja sahip olmamasıdır. Soğutmadaki doğal soğutkan 
karbondioksitin hâkimiyeti 1930’lar da bulunan sentetik soğutkanların (florokarbon kimyasallarının) 
devreye girmesiyle ivmeli bir düşüşe geçmiş ve 1960’lara gelindiğinde tamamen kullanımdan 
kalkmıştır. Fakat Montreal protokolü ve sonrasında gelen Kyoto Protokolleri yaptırımlarıyla çevresel 
kaygı boyutları genişletilmiş ve sadece ozon inceltme potansiyelinin yeterli olmadığı küresel ısınma 
potansiyelinin de dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır. Bu noktada yaklaşık 30 yıldır hiç 
düşünülmeyen doğal soğutkan karbondioksit sıfıra en yakın olan GWP değeri sayesinde tekrar 
gündeme gelmiştir. [3] 
 
 
 
 
2. ÇEVRESEL DÜZENLEMELER VE SERA ETKİSİ 
 
Şekil 3a ve Şekil 3b ile verilen fotoğraflarda çevresel yaptırımların dünyaca neden bu kadar üstünde 
durulan bir kavram olduğunu anlatması bakımından oldukça önemlidir. Günlük hayatta sıkça kullanılan 
küresel ısınma potansiyeli, alternatif soğutkanlar, sera etkisi, buzulların erimesi, dünyanın 
sıcaklığındaki artış, mevsimlerin değişmesi, bazı şehirlerin sular altında kalma tehlikesiyle karşı 
karşıya olması vb. daha birçok ifadeyle aşina olunan terimlerin hepsi sera etkisini işaret etmektedir. 
Tez kapsamında kullanılacak olan doğal soğutkan karbondioksit Şekil 3a ve Şekil 3b ile gösterilen 
buzulların erimesi sürecine mobil iklimlendirme sistemlerinde kullanıldığı taktirde en az sebebiyet 
verecek soğutkan olması bakımından seçilmiştir. Çevre ve yeryüzü için tehlike arz eden süreci ve ona 
bağlı kullanılan kavramları daha açık belirtmek için sera etkisinin ne olduğunun anlaşılması büyük 
fayda sağlayacaktır. 
  

 
Şekil 3a.1979 Yılında Buzulların Durumu 

 
Şekil 3b. 2011 Yılında Buzulların Durumu 
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Sera etkisinin çıktısı dünya sıcaklığında meydana gelen artış ve bunun sonucunda buzulların erimesi, 
dünya sıcaklığının artması ve iklim değişikliklerinin gerçekleştirilmesidir. 1860 yılından başlanarak 
günümüze kadar tutulan sıcaklık kayıtlarında dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının yaklaşık 0,5 – 
0,6°C değiştiği belirtilmektedir. Bu artışın nedeni sanayi devrimini takip eden yıllarda atmosfere 
salınmaya başlanan ve insan faaliyetleri sonucu oluşan kirleticilerdir. Bu kirleticiler atmosfere salınan 
birincil kirleticiler ya da atmosferde güneş ışığı etkisi ile oluşan ikincil kirleticilerden ortaya çıkan sera 
gazlarından meydana gelir. Sera gazlarının güneşten gelen ışınım enerjisinin tekrar uzaya geri 
dönmesini engelleyerek atmosferdeki güneş enerjisini sömürmesi olayı sonucunda “sera etkisi” 
meydana gelmektedir. Aslında sera etkisi doğal bir süreç olup gezegenin sıcaklığının korunması için 
gereklidir. Ancak sanayi devrimi ile birlikte tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerdeki hızlanma, kömür ve 
petrol gibi fosil yakıtlarının fazlaca tüketilmesi ve sera gazları için alıcı ortam olan ormanların tahrip 
edilmeye başlanmasıyla bu gazlarının atmosferdeki konsantrasyonları zamanla artmıştır ve artmaya 
da devam etmektedir. Sera etkisinin güçlenmesiyle küresel bir ısınma süreci meydana gelmiş, sıcaklık 
artışına bağlı olarak da iklimi oluşturan yağışlar ve rüzgârlarda da anormallikler görülmeye 
başlanmıştır. Dolayısıyla yeryüzü iklimi sera etkisinin kuvvetlenmesine bağlı olarak değişmektedir. [4] 
 
Sayısal verilerle anlatmak gerekirse güneşten gelen toplam ışınların % 46’sı atmosfer tarafından 
%23’ü de bulutlar tarafından soğrulur, %23’ünü de bulutlar geri yansıtır. %4’lük bir bölüm ise yer 
yüzeyinden geri yansımaktadır. Dünyaya gelen ışınların ancak %24’lük bir bölümü yeryüzüne ulaşır ve 
dünyayı ısıtır. Isınan yeryüzü uzun dalga boyunda olan enerjiyi atmosfere doğru yayar. Sera gazları 
yeryüzünden atmosfere geri yayılan ışınları soğurup tekrar atmosfere salarak sıcaklığın yükselmesine 
sebebiyet verir. Atmosfere geri yayılan ışınları en fazla soğuran gazlar Tablo 1 de özellikleri de verilen 
karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazot monoksit (N2O), ozon (O3) ve su buharı şeklindedir. Eğer 
sera gazları atmosferde bulunmasaydı dünyanın ortalama sıcaklığının 15°C yerine -18°C civarında 
olacağı belirtilmektedir. Bu gazların dışında CFC’ler, HFC’ler ve HCFC’ler gibi sentetik halokarbonlar 
da sera etkisini arttıran gazlardır. [5] 
 
Tablo1. İklim Değişikliğinde Etkili Olan Sera Gazları ve Özellikleri [4] 
 

Sera Gazı Atmosferdeki 
Ömrü (yıl) 

GWP 
(100 yıl) 

Atmosferdeki 
Konsantrasyonu 

Artış Miktarı 
(1990’lı yıllar) 

CO2 5-200 1 350 ppm 
(milyondaki 

partikül sayısı) 

1,5 ppm/yıl 

CH4 12 23 1745 ppb 
(milyardaki 

partikül sayısı) 

7 ppb/yıl 

N2O 120 296 314 ppb 0,8 ppb/yıl 

Troposferik NOx <0,01-0,03 Dolaylı - - 

Troposferik O3 0,01-0,05 Dolaylı 34 ppt 
(trilyondaki 

partikül sayısı) 

- 

CO 0,08-0,25 Dolaylı - 6 ppt/yıl 

Strosferik H2O 1-6 Dolaylı 3-5 ppm - 

SF6 3200 22200 4,2 ppt 0,24 ppt/yıl 

CFC 45-1700 4600-
14000 

- 0-4,4 ppt/yıl 

HFC 1,4-260 120-
12000 

- 0,1-2 ppt/yıl 

HCFC 9,3-1,9 700-
2400 

- 1-5 ppt/yıl 

 
Çalışma kapsamında amaçlanan mobil iklimlendirme sistemi tasarımı olduğundan ötürü bu noktada 
mobil iklimlendirme sistemlerinin salımdaki payı Şekil 4 ile, salıma neden olan doğrudan ve dolaylı etki 
oranları ve uygulama alanları ise Şekil 5 ile gösterilmiştir. [4] [5] 
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Şekil 4. Soğutkan Tüketim Alanları ve Oranları [6] 
 

 
 

Şekil 5. Doğrudan (Akışkana Bağlı) / Dolaylı (Enerjıye Bağlı) Salım Oranları - Koyu Kısımlar Doğrudan 
Salımdır. [6] 

 
Salımlara bakıldığında iki grupla karşılaşılır. İlki doğrudan olan salımlar diğeri ise dolaylı olan 
salımlardır. Bu iki grubu meydana getiren parametreler; 
  
Doğrudan Salımlar: Bu kavramın ifade ettiği durum sistemden sızan ve atmosfere salınarak küresel 
ısınmaya neden olan salımlardır. Düzenli ve düzensiz salımlardan meydana gelir. Düzenli salımlar 
mobil iklimlendirme cihazının çalışma ömrü boyunca sürekli ve aşamalı olarak artan sızıntılardan 
meydana gelir. Düzensiz olanlar ise kaza veya servis esnasında gerçekleşen sızıntı ile iklimlendirme 
ünitesinin ömrünü tamamlanmasında meydana gelen sızıntıdır. 
 
Normal şartlarda, mobil iklimlendirme üniteleri 5 yıl boyunca servissiz çalışma sunmaktadır. Ayrıca 
araştırmalar göstermiştir ki soğutkan sızıntılarının %20’si borulama sisteminden, bağlantı 
noktalarından ve kompresörden kaynaklanmaktadır. Sistemden sızan akışkan miktarı (doğrudan 
salınıma neden olan) çoğunlukla sistemin boyutuna, soğutkan şarj miktarına ve bileşenlerin 
sızdırmazlığına bağlı olarak değişmektedir.  
 
Doğrudan salımı azaltmanın en etkili yöntemi R744 (karbondioksit soğutkanı) kullanmaktır.  Kullanılan 
ve kullanılması düşünülen soğutkanlar içinde küresel ısınma potansiyeli en düşük olan soğutkan 
R744’tür. Ek olarak günümüzde üretilen kompresörler, bağlantı ve kontrol elemanlarının oldukça 
verimli olmasından ve R744 gaz şarjının düşük olmasından dolayı R744 soğutkanı kullanıldığında %7 
oranında doğrudan salımda azalma sağlanması mümkün kılınmaktadır.  
 
Dolaylı Salımlar: Egzoz borusu salımları olarak da adlandırılan dolaylı salımlar, mekanik ve elektriksel 
gücü soğutma sistemine çevirmek için tüketilen yakıt miktarı olarak ele alınır. Ayrıca mobil 
iklimlendirme ünitesinin ağırlığı da dolaylı salımı etkileyen bir diğer bileşendir. Bu faktörlere ilaveten 
soğutkanların ve bileşenlerinin imalatıyla bunların gerekli yerlere taşınması da bu başlık altında ele 
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alınır. 
 
Bu noktada kritiklik teşkil eden parametre dolaylı salımı R744 kullanarak %5 oranında azaltma 
imkânıdır ve aşağıda yer verilen maddelerin sağlanmasıyla ilgili orana ulaşıla bilinir; 
 

 Daha küçük ve daha hafif bileşenlerin kullanılmasına bağlı olarak araca binen yük ve 
dolayısıyla egzoz salımı azaltılabilinir. 

 Yüksek enerji yoğunluğu sayesinde aynı soğutma yükü için daha az enerji ihtiyacı meydana 
gelir.  

 
Bu ifadeler sonunda bir paradoks cümle kullanımı gerekmektedir. “Mobil iklimlendirme sisteminde 
soğutkan olarak CO2 kullanımı dolaylı CO2 salımını oldukça azaltır” 
 
 
2.1. Montreal Protokolü 
 
Ozon tabakasını incelten maddelere dair oluşturulan protokol 6 Haziran 1990 tarihli ve 3656 sayılı 
kanunla onaylanarak, 8 Eylül 1990 tarih ve 20629 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. İlgili protokol 
ile hedeflenen klor içeren soğutkanların kullanılmaması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu sayede klor 
içerdiğinden ötürü ozon tabakasını incelten soğutkanlar CFC’ler (R12, R13, R113, R114, R115)  
kullanımdan kalkmıştır. [7] 
 
 
2.2. Kyoto Protokolü 
 
5/2/2009 tarihli ve 5836 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 7/5/2009 tarih ve 2009/14979 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 13 Mayıs 2009 tarih ve 27227 Sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır. İlgili protokol soğutkan kullanım sektörlerini ve salım sınırlarını belirlemektedir. 
Protokolün Montreal Protokolü devamı niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır fakat ozon inceltme 
potansiyeli kavramı ve buna bağlı olan ODP değeri yerine yeni bir kavram olan GWP değeri ortaya 
çıkmıştır. Bu noktada göze çarpan kısım klor içermeyen soğutkanların kullanılmasını sağlamaktır. 
Çözüm HFC soğutkanlarıdır. Bilinen ismiyle R-134a’dır. [8] 
 
 
2.3. Avrupa Parlamentosunun Yayınladığı Direktifler 
 
Avrupa Parlamentosu Direktifleri incelendiğinde son yıllarda önemle üstünde durulun direktiflerden ilki 
F-Gaz yönetmeliğidir. Bilindiği üzere dünyada ki çevresel yaptırımlara bakıldığında alternatif 
soğutkanlara (soğutma geçmişi olan doğal soğutkanlar ve GWP değeri düşük olan yeni keşfedilen 
yapay soğutkanlar) yönelim söz konusudur. Fakat bunun yanında dikkate alınan bir başka konuda 
mevcut olan ve çoğunluğunda R134a soğutkanı kullanan sistemlerin durumudur. F-Gaz yasasıyla 
amaçlanan ilgili soğutkanların atmosfere salımının azaltılması yönündedir. Bu amaçla servis 
elemanlarından kullanıcılara kadar her alana bir kontrol mekanizması kurulması amaçlanmaktadır. 
Salım kontrolü bir sistem ile kontrol edilecektir ve servis görevlilerine eğitimler ve sertifikalar 
verilecektir. Bu yönergede göze çarpan temel direktif kullanılan akışkanların GWP değerlerinin 150 ve 
altında olma zorunluluğudur (2006/40/EC, 2006). Şekil 6 ile üye ülkelerin direktife karşı tutumları 
gösterilmiştir. 
 
Kısaca kapsamı ve amacı belirtilen çevresel düzenlemeler sonucunda gelinen nokta GWP değeri 
düşük olan akışkanlara yönelimdir. Temel olarak dünyadaki tutum Almanya’nın ve özellikle VDA 
(Otomobil Endüstri Derneği) kurumunun başını çektiği R744 tercihi ile Amerika Birleşik Devletleri ve 
özellikle SAE (Amerikan Otomobil Mühendisleri Derneği) kurumunun başını çektiği R1234yf (tetra floro 
propan soğutkanı) tercihi şeklinde söylenebilir. Bu noktada gelişen süreci tarihsel sırayla anlatmak 
gerekirse; 1990 ile 2000 yılları arasında yaşanan gelişmeler incelendiğinde R134a soğutkanı 
tamamıyla R22 soğutkanının yerine kullanılmaya başlanmıştır. R134a soğutkanı GWP kavramı 
çıkmadan önce piyasaya olduğu gibi hakim idi. Fakat GWP kavramıyla birlikte ilk olarak Gustav 
Lorentzen tarafından yapılan çalışmalar ve bunu takiben elde ettiği patentle R744 soğutkanıyla çalışan 
transkritik iklimlendirme sistemini oluşturulmuştur. 1993 yılına gelindiğinde mobil iklimlendirme 
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sisteminde soğutkan olarak R744 ile çalışacağını açıklayan ilk firma Daimler olmuştur. Ayrıca R744 
soğutkanıyla uyumlu çalışabilen iç ısı değiştiricileri, kompresörler, vanalar, sızdırmazlık elemanları 
üretilmiştir. 1997 yılına bakıldığında Witzemann esnek sıcak gaz hatlarını meydana getirmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Avrupa Parlamentosu Tarafından Oluşturulan Direktiflere Ülkelerin Verdiği Cevaplar.  
(Açık renk: Direktifler doğrultusunda hareket edeceğini beyan eden ülkeler, Koyu renk: Direktifler 

doğrultusunda hareket edeceğini beyan etmeyen ülkeler) (EC NO 842/2006) 
 
2000 ile 2005 yılları arasında yaşanan gelişmeler incelendiğinde R744 soğutkanıyla ilgili sınama 
testleri (performans ve güvenirlik), yol testleri ve özel testler (yanıcılık, zehirlilik) uygulanmaya 
başlanmıştır. Yapılan testler sonucunda belirlenen eksikler; bağlantı tipleri ve sızdırmazlık 
elemanlarının geliştirilmesi, kompresörün geliştirilmesinin hızlandırılması ve yeni vanaların üretilmesi 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu yıllar arasında Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından direktif 
oluşturulmuş ve GWP değeri 150’nin üstünde olan soğutkanların kullanımı 2017 yılına kadar tamamen 
yasaklanacağı açıklanmıştır. Bu durum araç üreticilerini yeni sistem ve akışkan arayışlarına itmiştir. 
2001 yılında Piflex firması kompresör ile gaz soğurucu arasında esnek ve sızdırmazlık seviyesi üst 
düzeyde olan hat üretimi ile patent almıştır.  
 
2005 ile 2009 yılları arasında yaşanan gelişmeler incelendiğinde Avrupa Birliği’nin 2006/40/EC Direktifi 
üye ülkeler tarafından benimsenmiştir. Witzemann firması tarafından geliştirilen kompresör-gaz 
soğurucu hattını takiben Piflex-JV Danfoss-Hydro Alüminyum firmaları Mart 2005’te prototip üretimine 
başlamıştır. Bu dönemdeki en büyük gelişme Daimler, Audi, VW, BMW, Opel gibi dünya çapında 
tanınmış Alman firmalarının R744 (karbondioksit soğutkanı) ile çalışacağını açıklamasıdır. Ayrıca 
Avusturya da gerçekleşen VDA kış buluşmasında çıkan ortak karar R744 soğutkanının kullanılacağı 
şeklindedir. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri’nin Phoenix eyaletinde gerçekleşen SAE 
konferansında ise katılımcılar R1234yf, R152a (kimyasal formülasyonu C2H4F2 olan soğutkan) vb. 
alternatif akışkanlarla çalışacaklarını açıklamışlardır. Bu iki önemli etkinliklerin sonucunda politik ve 
teknolojik bir mücadele başlamıştır. Hangi akışkanın kullanılacağı hususunda lobi faaliyetleri hız 
kazanmıştır. Soğutkanlar üzerinde etkisi büyük olan VDA ve SAE tarafından organize edilen etkinlikleri 
incelemek gerekirse; 2007 şubatta gerçekleşen VDA kış buluşmasında Avrupa Parlamentosu’nun 
2006/40/EC Direktifine aynen uyulacaktır şeklinde bir karar çıkmıştır. Honeywell firması Fluid H, 
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Dupont firması DP-1 ve Ineos firması AC-1 soğutkanlarının tanıtımlarını gerçekleştirmişlerdir. 
Amerikan EPA (Çevre koruma derneği) kurumu alternatif soğutkan olarak doğal soğutkan R744 yerine 
yapay soğutkanlara yöneleceğini bildirmiştir.  
 
2007 temmuz da gerçekleşen SAE Konferansında Fiat, Renault, PSA vb. firmalar alternatif soğutkan 
olarak sentetik (doğal olmayan) soğutkan kullanacaklarını bildirmişlerdir. Bu konferansta iki önemli 
söylev ortaya çıkmıştır. İlki Daimler firması tarafından ifade edilen “herhangi bir akışkanın GAR 
(küresel geçerliliği olan soğutkan) niteliğine kavuşmaması durumunda R744 ile çalışmaya devam 
edilecektir” ve Audi firması tarafından ifade edilen ”şu anda tek alternatif soğutkan olarak R744 
benimsenmiştir” şeklindedir.  
 
2008 şubatta gerçekleşen VDA kış buluşmasında Honeywell ve Dupont firmaları daha önce ürettikleri 
Fluid H ve DP-1 yerine ortaklaşa R1234yf soğutkanını ürettiklerini açıklamışlardır. Bu sayede Fluid H 
ve DP-1 akışkanlarının kullanılma durumu ortadan kalkmıştır. Fakat R1234yf soğutkanının orta 
yanıcılık ve yüksek zehirlilik değerlerine sahip olmasından ötürü GAR olma niteliği sorgulanmaya 
başlamıştır. Buna karşın Daimler ve BMW Alman otomobil üreticilerinin R744 soğutkanı ile çalışmaya 
devam edeceklerini bildirmişlerdir. Bu noktada R744 soğutkanı ile ilgili gelişmeler hızlanmaya devam 
etmiştir. 
 
2008 haziranda gerçekleşen SAE Konferansı’nda R1234yf soğutkanının kullanılacağı Amerika Birleşik 
Devletleri, Asya ülkeleri, İtalya ve Fransa otomobil üreticileri tarafından bildirilmiştir. Bu noktada R744 
soğutkanı ile çalışacağını açıklayan tek firma Piflex olmuştur. R1234yf ile çalışıldığında maliyetlerde 
ne gibi değişiklikler olacağı üzerine çalışmalar hız kazanmıştır. 
 
Buna karşılık VDA Kurumu tarafından R744 soğutkanının GAR niteliğine sahip tek akışkan olduğu 
bildirilmiştir. Sonuç olarak dünyada iki ayrı kutup ortaya çıkmıştır. Başta Alman otomobil üreticilerinden 
VW, Audi, Daimler, BMW ve Porsche firmalarının başını çektiği R744 soğutkanı ile çalışacağını 
açıklayan %30 ‘luk bir kısım ile Amerika Birleşik Devletleri’nin başını çektiği ve Fiat, Opel, General 
Motors vb. firmalarından meydana gelen R1234yf soğutkanı ile çalışılacağını açıklayan %70’lik 
kısımdan meydana gelir. Bu noktadan itibaren yasal yollardan mücadeleler iki kutup arasında 
başlamıştır. Almanya R1234yf soğutkanının zehirli ve yanıcı olduğuna dair bir belgesel oluşturmuş ve 
televizyonda yayınlamıştır. DUH (Alman çevre yardımı) kanalında yayınlanan belgeselin ardından 
yasal süreç başlamıştır. Dupont ve Honeywell firmaları DUH kanalına dava açmış ve bu dava 
beraberinde gelişen olaylar neticesinde,  R1234yf soğutkanının zararlı etkileri ortaya çıkmıştır. Sonuç 
olarak R744 soğutkanı bir adım öne geçmiştir hatta haziran 2009 SAE Konferansı iptal edilmiştir. [5] 
 
 
 
 
3. ALTERNATİF SOĞUTKANLAR 
 
Önceki bölümlerde üzerinde durulan küresel ısınma kavramı ve buna bağlı olarak bir önceki bölümde 
yer alan çevresel düzenlemeler sonucunda GWP değeri 150 ve altında olan soğutkanların kullanılması 
yasalaşmıştır. Bunun sonucunda açığa çıkan alternatif soğutkanlar ve temel özellikleri aşağıda 
verildiği gibidir. 
 
3.1. HFC-152a Soğutkanının Kullanılması 
 
Alternatif soğutkan olarak hidrokarbonlar, R744, ve R-152a çalışmaları otomotiv endüstrisinin tümünde 
yapılmaktadır. Otomotiv üreticileri açısından eğer soğutkan, R134a soğutkanıyla benzer özelliklere 
sahipse bu durumda mevcut hava soğutma sistemi bileşenlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan 
kullanılabilmektedir. Bu yönüyle R152a soğutkanı diğerleriyle karşılaştırıldığı zaman klasik 
buharlaştırıcı ve kompresör düzenlemelerinde değişiklik gerektirmediği için ilk başta daha fazla bir 
üstünlüğe sahiptir denilebilir. 
 
R152a soğutkanı, hava soğutmalı sistemlerinde yaygın olarak kullanılan R-134a soğutkanına kimyasal 
olarak benzerdir. Bundan başka R152a soğutkanının sahip olduğu düşük molekül ağırlığı sebebiyle 
R134a soğutkanı kullanan sistemlere göre 2/3 oranında bir soğutkan miktarının sisteme basılmasını 
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gerektirir. GWP değeri soğutkan seçimi ve sistem ağırlığına dayalı olduğundan R152a soğutkanı 
kullanılması durumunda, R134a soğutkanlı sistemine göre toplam GWP’si daha düşük olmaktadır. 
Fakat bu bölümde yer verilen alternatif soğutkanlar ele alındığında en yüksek GWP değerine sahiptir. 
R152a kimyasal formülasyonu CH3CHF2, kanyama noktası basıncı 1.013 bar, kaynama noktası 
sıcaklığı 25 °C, molekül kütlesi 66.1 kg / kmol olan ve orta soğutma kademesi için üretilmiş orta 
basınçlı bir soğutkandır. Fiziksel, termodinamik ve soğutma karakteristikleri R12 (kimyasal 
formülasyonu CCl2F2 olan soğutkan) ve R134a’ya benzemektedir. R152a soğutkanı R12 (kimyasal 
formülasyonu CCl2F2 olan soğutkan) için iyi bir alternatif olsa da yanıcılık özelliği sedebiyle saf olarak 
kullanılamaz. [9] 
 
Yanıcılık özelliğine sahip olması ve ikincil çevrim ile kullanılması nedeniyle alternatif soğutkan olarak 
seçilmemiştir. 
 
 
3.2. R1234yf Soğutkanının Kullanılması 
 
İlgili soğutkanın kullanılması önceki bölümlerde ele alınan SAE kuruluşunun başını çektiği bir grup 
tarafından desteklenmektedir. Literatür çalışmalarına bakıldığında alternatif soğutkanların gündeme 
gelmesine paralel yapılan araştırmalar aşağıda verildiği gibidir; R1234yf’nin soğutma çevrimlerinde, ısı 
pompalarında ve organik Rankine çevrimlerinde kullanılabilinecek, düşük küresel ısınma potansiyeline 
sahip bir soğutkan olduğu belirtilerek, bu soğutkanın termodinamik özelliklerini BACKONE durum 
denklemi ile ortaya konulmuştur.[10] R1234yf üzerinde yapılan deney ve ölçümler bu soğutkanın 
termodinamik özelliklerini tesbit etmiş ve çıkan sonuçlar R-134a soğutkanıyla karşılaştırılmıştır [11]. 
 
R-1234yf ve R-134a soğutucu soğutkanlarının özelliklerinin incelendiği bir diğer çalışmada Martin-Hou 
durum denklemi kullanılmıştır. Daha sonra bu özelliklerden faydalanılarak her iki soğutkan için 
“sıcaklık/yoğunluk”, “sıcaklık/gizli ısı” ve “entalpi/basınç” diyagramlarını karşılaştırmalı olarak verilmiş 
ve bir ticari soğutucu için kapasiteleri ile STK (soğutma tesir katsayısı)’ları karşılaştırılmıştır. Ayrıca R-
1234yf soğutkanının diğer materyallerle uyumluluk ve termal stabilite açısından iyi özelliklere sahip 
olduğu belirtilmiştir [12] 
 
Bir başka çalışmada, mevcut soğutkanların çevreye verdikleri zarardan dolayı, amonyak, 
karbondioksit, hidrokarbon, R-152a ve R1234yf gibi çevreye daha az zarar veren soğutkanlara 
geçilme konusunda bir eğilim olduğu ancak bu soğutkanların yanma kabiliyetleri ve güvenlik tehlikeleri 
açısından olumsuz özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir. Bu olumsuz etkenlerin üstesinden gelmenin 
bir yöntemi olarak ikincil soğutma çevrimleri ortaya konulup, ikincil çevrimler hakkında bilgi verilerek, 
yanıcı soğutkanların performans ve risk değerlendirmeleri ile ikincil çevrim soğutkanı ve ikincil 
soğutma çevrimi sisteminin; ticari soğutma, residental iklimlendirme ve mobil iklimlendirme 
uygulamalarında kullanılan ekipmanları hakkında bilgi verilmiştir [13]. 
 
 
3.3. R744 Soğutkanının Kullanılması 
 
Gerek yukarıda bahsi geçen süreçlerin doğal sonucu olarak gerekse belirli bir alt yapıya sahip olması 
açısından GAR niteliği taşıyabilecek soğutkan olarak R744 seçilmesi uygun olur. Çizelge 3.1 ile 
verildiği gibi R744’ün hem termofiziksel olarak üstün özellikler içermesi hem de çevre duyarlılığı 
yüksek olması nedeni ile alternetif soğutkan olarak seçilebilir. R744 soğutkanının alternatif soğutkan 
olarak seçilmesinin diğer bir nedeni de soğutmada uzun zamanı kapsayan bir sürece sahip olmasıdır. 
Bu noktada yapılan önceki çalışmalar aşağıda verildiği gibidir: Bullock yoğuşma sıcaklığının kritik 
sıcaklığa ulaştığı buhar sıkıştırmalı çevrimde R744’ün soğutkan olarak kullanıldığı sistemin 
performansını teorik olarak analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki R744 soğutkanı 
kullanan sistem R22 soğutkanını kullanan sistemden soğutma modunda %30, ısıtma modunda ise 
%25 daha düşük verimliliğe sahiptir. 
 
Hwang ve Radermacher R22 ve R744’ün su ısıtma ve su soğutmadaki performanslarını teorik olarak 
karşılaştırmışlardır. Bu amaçla R22 soğutkanı için buhar sıkıştırmalı çevrim modeli, R744 soğutkanı 
içinde kritik üstü çevrim modeli geliştirmişlerdir. Araştırmaları sonucunda su ısıtmalı R744 
uygulamasının gelecek vaat edici olduğunu ortaya koymuşlardır. Çünkü geniş dış ortam sıcaklık 
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aralığında R744 soğutkanı kullanan sistem performansı yaklaşık olarak R22 soğutkanı kullanan 
sistemden %10 daha yüksektir. Son olarak ortaya koydukları durum R744’ün termofiziksel 
özelliklerinden yararlanarak R22 soğutkanıyla çalışan ısı değiştirgeçleriyle aynı performansı veren ısı 
değiştirgeçlerinin gerek boyutunun gerekse ağırlığının düşürülme olanağının mevcut olduğunu ortaya 
koymuşlardır. 
 
Mcenaney ve arkadaşları prototip R744 soğutkanlı sistemin deneysel sonuçları ile endüstriyel olarak 
mevcut olan R134a’lı otomobil iklimlendirme sistemleri ile ilgili bilgileri sunmuşlardır. R744 soğutkanlı 
sistem sıvı hattı / emme hattı ısı değiştirgeci ve manuel ölçme vanasına sahiptir. R744 soğutkanlı 
buharlaştırıcı ve gaz soğurucu Pettersen ve arkadaşları tarafından geliştirilen mikrokanallı ısı 
değiştirgeci teknolojisine sahipken R134a’lı ısı değiştirgeci klasik teknolojiye sahiptir. 
 
Buharlaştırıcıların dış hacimleri iki sistem için de özdeştir fakat R744 soğutkanlı buharlaştırıcının hava 
temas yüzeyi %20 daha geniştir. R744 soğutkanlı gaz soğurucunun dış hacmi %23, hava temas 
yüzeyi ise %28 oranında R134a’lı sisteme göre daha düşüktür. Test sonuçları göstermiştir ki R744 
soğutkanlı sistem performansı gerek rölanti gerekse çalışma durumunda R134a ile karşılaştırılabilir 
mertebededir. 
 
Boewe ve arkadaşları R744 soğutkanlarıyla çalışan iklimlendirme sisteminde sıvı hattı / emme hattı ısı 
değiştirgecinin sistem STK (soğutma tesir katsayısı) değeri ve kapasitesi üzerindeki etkisini 
araştırmışlardır. Deneylerini sıvı hattı / emme hattı ısı değiştirgeci olmadan ve 3 farklı ısı 
değiştirgecinin kullanıldığı durumda (1 m uzunlukta ve 0.5 kg kütlesinde 2 m uzunlukta ve 0.7 kg 
kütlesinde, 3 m uzunlukta ve 0.9 kg kütlesinde) performans ölçme amaçlı gerçekleştirmişlerdir. Sıvı 
hattı / emme hattı ısı değiştirgecinin kullanımı hem STK hem de soğutma kapasitesi değerlerini 
arttırmıştır. Rölanti koşullarında STK değeri %26, soğutma kapasitesi de %10 oranında artmıştır. 
Bütün rölanti koşullarında, optimum basınç (maksimum STK değerine karşılık gelir) kompresör basma 
sıcaklığı 140°C değerinin altında (malzemelerin izin verdiği üst limit) ele alınmıştır. Çalışma 
koşullarındaki durum da optimum basınç değerlerine ulaşılamamıştır çünkü kompresör basma 
sıcaklıkları 140°C değerini aşmaktadır. Bu sebeple sıvı hattı / emme hattı ısı değiştirgeci kullanımının 
verimliliği kompresör basma sıcaklığından ötürü sınırlanmıştır. Preissner ve arkadaşları tarafından 
yapılan çalışma göstermiştir ki;  sıvı hattı / emme hattı ısı değiştirgeci kullanımının STK değerine etkisi 
R744 soğutkanı için R134a’lı sistemden daha fazladır. Kompresör devir hızı 1000 devir/dakika ve 
ortam sıcaklığının 40°C olduğu durumda STK değerinin ve soğutma kapasitesinin %5-10 arasında 
arttığını ölçmüşlerdir. 
 
Preissner ve arkadaşları taşıt iklimlendirme amaçlı üretilen R744 soğutkanlı prototip ve R134a 
soğutkanlı ünite için deneysel sonuçları sunmuşlardır. Bu testi önceki testlerden ayıran temel fark 
R134a soğutkanını kullanan yoğuşturucu ve buharlaştırıcı ısı değiştirgeçlerinin R744 soğutkanlı ısı 
değiştirgeçlerinde olduğu gibi en son teknoloji temellidirler. R134a soğutkanlı sistemde de sıvı hattı / 
emme hattı ısı değiştirgeci kullanmışlardır. Çalışma sonucunda ortaya çıkan temel bulgu R744 
soğutkanlı sistemin soğutma kapasitesinin R134a’lı sisteme kıyasla (%13 düşük - %20 yüksek) değer 
aralıklarında belirlemişlerdir. STK değeri ise (%11-%23) değer aralıklarında R134a’lı sisteme kıyasla 
azalmıştır [14]. 
 
Yukarıda verildiği gibi çevresel yaptırımlar sonucu ortaya çıkan alternatif soğutkanlar incelendiğinde 
en uzun geçmişi olan, yanıcı ve zehirli olmayan, küresel ısınmaya etkisi en düşük olan ve en 
bulunabilir olan soğutkan R744’tür. Tüm bu avantajlarından ötürü tasarımı gerçekleştirilecek olan 
mobil iklimlendirme ünitesi için kullanılan soğutkan olarak seçilmiştir. Ayrıntılı karşılaştırma Tablo 2 ile 
verilmiştir. 
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Tablo2. Alternatif Soğutkanların Kıyaslanması [15] 
 

Özellik R744 R1234yf R152a R134a R22 

Doğal soğutkan Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 

ODP 0 0 0 0 0.055 

GWP 1 4 140 1300 1500 

Yanıcılık Hayır Evet Evet Hayır Hayır 

Zehirlilik Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

Kritik Sıcaklık 31.1
°
C 94.7

°
C 113.5

°
C 101.2

°
C 96.2

°
C 

Kritik Basınç 7380 kPa 3382 kPa 4580 kPa 4060 kPa 4990  

 
 
 
 
4. KARBONDİOKSİT SOĞUTKANI KULLANAN MOBİL İKLİMLENDİRME SİSTEMİ İLE 
GELENEKSEL R134A SOĞUTKANI KULLANAN SİSTEM KIYASLANMASI 
 
4.1. Çalışma Parametreleri Açısından 
 
Soğutmayı gerçekleştirirken kullanılacak soğutkanın değişmesi sistemde soğutkanın ısıl-fiziksel 
özelliklerinin farklı olmasından ötürü birçok değişikliği beraberinde getirmektedir. Bileşen bazında 
farkların ortaya konulacağı bu bölümde ilk olarak iki soğutkanın ısıl-dinamik farklarını ve çalışma 
parametreleri üzerinde durulacaktır. Bu sebeple R744 soğutkanının termodinamik özelliklerinin 
gösterildiği Şekil 7’nin anlaşılması gerekmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. R744 Soğutkanına Ait Faz-Bölge Grafiği [3] 
 

Yoğuşturucuda ısı atımı ve buharlaştırıcıda ısı alımının gerçekleştiği ısı transferi işlemlerinde sıvı-
buhar faz değişimi gerçekleştiğinden ötürü Şekil 4.1 de üçlü nokta ve kritik nokta arasında işlemlerin 
gerçekleşeceği söylenebilir. Geleneksel R134a soğutkanlı sistem ile yeni nesil R744 soğutkanlı sistem 
arasındaki temel fark bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çizelge 4.1 de daha ayrıntılı bir kıyaslama 
verilmiştir. R744’lü sistemde ısı atımını gerçekleştirmek için dış ortamdan daha yüksek sıcaklığa 
çıkmak gerekmektedir. Buda yaklaşık soğutkanın 40°C sıcaklıklara kadar kompresörde sıkıştırılması 
anlamına gelmektedir. İlgili işlem gerçekleştiğinde R744 soğutkanı süperkritik bölgeye geçmiş olur. 
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Basınç olarak ele alındığında ise verimli bir çevrim oluşturabilmek için yaklaşık 105 bar civarlarına 
kadar sıkıştırma işleminin sağlanması gerekmektedir. Buna ek olarak R744 soğutkanlı sistem için 
kullanılan yeni bir kavram olan gaz soğutucu bu bölgedeki çalışmanın bir sonucudur. Nedeni ise kritik 
nokta üstünde R744 soğutkanının sıvılaşmamasıdır. Bu sebeple gaz soğurucu terimi yoğuşturucu 
teriminin yerine kullanılır. Kritik nokta üstü basınçlarda herhangi bir faz değişimi olmamaktadır.  [16] 
 
R744 soğutkanlı sisteme bakıldığında en önemli parçalarından birinin gaz soğutucu olduğu 
görülmektedir. Gaz soğutucu içerisinde yüksek basınçta R744 soğutkanı vardır ve optimize edilmesi 
gerekmektedir. Optimizasyonun ne derecede doğru yapıldığına bağlı olarak sistem verimi gaz 
soğutucudan soğutkanın çıktığı basınç değerine doğrudan bağlıdır. Birçok çalışmada bu değer 
belirlenmeye çalışılmış ve yaklaşık 90-120 bar arası olması gerektiği bulunmuştur. Basınç değerinin 
yanında boru malzemesi ve kalınlığının da optimize edilmesi gerekmektedir. Malzeme kalınlığı yüksek 
basınca dayanım için önem teşkil ederken ısı transferinin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 
et kalınlığında optimize edilmesi gerekmektedir. Yani, iki parametrenin yer aldığı bir optimizasyon 
çalışması gerekmektedir. Buna ek olarak yüksek ısı transferi için ısı transfer katsayısı  değeri yüksek 
ve dayanıklı malzeme  sağlanmalıdır.   
 
R744 soğutkanının sıcaklığının kritik nokta altına inmesi durumunda (31,1°C) sıvı hale gelebilir. Bu 
ifade kritik üstü basınçlarda geçerlidir. Kritik basıncın üzerindeki basınçlarda herhangi bir faz değişimi 
gözlenmez, genelde kritik sıcaklık üzerindeki sıcaklıklarda madde kızgın buhar, kritik sıcaklık altındaki 
sıcaklıklarda madde sıkıştırılmış sıvı halindedir (Termodinamik, 2008). R744 soğutkanının sıcaklığı 
kritik nokta altındaki sıcaklıklara gaz soğutucu ve iç ısı değiştirici kullanımı sonrası 
düşürülememektedir. Dolayısıyla R744 soğutkanının faz değişimi kısma vanası sonrasında 
gerçekleştirilir.  
 
Tablo 3 ile verilen bilgiler incelendiğinde R744 soğutkanı ile R134a soğutkanı arasındaki temel fark 
R744 soğutkanlı çevrimin, çevrim boyunca kritik nokta üzerinde ve altında işlev gördüğü R134a 
soğutkanlı çevrimin ise sadece kritik nokta altında işlev gördüğüdür. 
 
Tablo3. R744 - R134a Karşılaştırma Tablosu [17] 
 

Özellik R134a R744 

Yanıcılık Hayır Hayır 

Patlayıcılık Hayır Hayır 

Zehirlilik Hayır Hayır 

Doğal Soğutkan Hayır Evet 

ODP 0 0 

GWP (100 yıl) 1300 1 

Kritik Nokta 
(Sıcaklık) 
Kritik Nokta 
(Basınç) 

101,2
o
C 

 
40,7 bar 

31,1°C 
 
73,6 bar 

Üçlü Nokta 
(Sıcaklık) 
Üçlü Nokta 
(Basınç) 

-103°C 
 
 
0,004 bar 

-56,6°C 
 
 
5,18 bar 

Moleküler Kütle 102.03 g/mol 44.01 g/mol 

Sıvı Yoğunluğu 1206 kg/m
3 

(25°C ve 1.013 
bar) 

1302 kg/m
3 

(-20°C ve 19.7 
bar) 

Kaynama Noktası -26,6°C (1.013 bar) Süblimasyon (-78.5°C) 

Buharlaşma Gizli 
Isısı 

215.9 kJ/kg (1.013bar) 571.08 kJ/kg (1.013bar) 

Suda Eriye bilirlik 0.2  (25°C ve 1.013 bar) 1.7163 (0°C ve 1.013 bar) 

 
Termodinamik özellikleri içeren Şekil 8 de iki soğutkan arasındaki çalışma bölgesi farkı daha net 
görülebilir. Şekil 8 de yeşil renkli bölgeler R744 soğutkanının çalışma bölgesini gösterirken kırmızı 
renkli bölge ise R134a soğutkanının çalışma bölgesini göstermektedir. 
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4.2. Soğutkan Maliyeti 
 
Aşağıda verilen Çizelge Tablo 4 ile verildiği gibi R744 soğutkanı R134a soğutkanından kg başına 
9,38/0,52 = 18,038 kat daha ucuzdur. 
 
Tablo3. Çeşitli Soğutkanların Maliyetleri [18] 
 

R22 R134a R404a R407C R410a R507 R744 R717 

3,54  9,38  8,85  10,68  9,58  19,53  0,52  1,3  

 
 

Şekil 8. R744 - R134a Çalışma Bölgelerinin Kıyaslanması [19] 
 
 
4.3. Hacimsel Isıl Kapasite 
 
Tablo 3 ile verildiği gibi soğutma sistemindeki temel işlem soğutkanın buharlaşma gizli ısısını 
kullanarak soğutulmak istenen hacimden ısı çekmektir. Bu noktada buharlaştırıcıdan geçirilen 
soğutkanın buharlaşma gizli ısısı büyük önem taşır. Buharlaşma ısıları R134a ve R744 soğutkanları 
için sırasıyla 215.9 kJ/kg  (1.013 bar) ve 571.08 kJ/kg (1.013 bar) değerindedir. Sonuç olarak R744 
soğutkanının buharlaşma gizli ısısı R134a soğutkanından 571.08 kj/kg / 215.9 kj/kg = 2,645 kat daha 
fazladır. Bunun anlamı aynı miktarda soğutma gerçekleştirmek için R134a soğutkanından 2,645 kat 
daha fazla miktarda sisteme verilmelidir ya da aynı miktarda soğutkan verildiğinde R744 soğutkanlı 
sistem R134a soğutkanlı sistemden 2,645 kat daha fazla soğutma gerçekleştirir. Sistemin ısı yükü 
hesabı yapıldığında sabit bir soğutma ihtiyacı ortaya çıkacağından ötürü aynı soğutmayı 
gerçekleştirebilmek için R744 soğutkan miktarı 2,645 kat daha az olacaktır. Bu durumda buharlaştırıcı 
ısı değiştiricisi içerisinde dolaşan soğutkan miktar ve hızı az olacak ve sürtünme kayıpları da buna 
paralel olarak azalacaktır. Hesaplamalar kısmında beklenen ısı değiştirici sıra sayısının azalması 
yönündedir. Bu durum daha verimli buharlaştırıcı ısı değiştiricilerinin kullanılması anlamına 
gelmektedir. 
 
 
4.4. Kompresör Kullanımı  
 
Şekil 9 ile verildiği gibi üst kısımda yer alan eğri R744 soğutkanı kullanan kompresöre ait iken alt 
kısımdaki eğri ise R134a soğutkanı kullanan kompresöre aittir. Şekil 4.3’ten görüleceği üzere hangi 
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devirde olursa olsun daimi bir R744 kompresör verim üstünlüğü mevcuttur. Bu durumun sebebi R744 
soğutkanı yüksek basınçlarda işlem görse de sıkıştırma oranının R134a soğutkanı kullanan sistemlere 
kıyasla daha düşük olmasından kaynaklanmasıdır. Aşağıda sıkıştırma oranları üzerine bilgiler 
verilmiştir. (Wolf and Team, 2007) 
 

 
 

Şekil 9. Kompresör Test Sonuçları [20] 
 

Sıkıştırma Oranı = Yüksek Basınç / Alçak Basınç 
Sıkıştırma Oranı R134a = 16 / 2 = 8 
Sıkıştırma Oranı R744 = 105 / 40 = 2,625 
Sıkıştırma Oranı R134a / Sıkıştırma Oranı R744 = 8 / 2,625 = 3,047 [21] 

 
Yukarıdaki hesaplamalardan çıkan sonuç çalışma parametreleri her iki soğutkan için ele alındığında 
R134a soğutkanı kullanan kompresör 3,047 kat daha fazla sıkıştırma yapmalıdır. Bu da çok daha fazla 
güç gereksinimi gerektirir. 
 
 
4.5. Yakıt Tüketimi 
 
Yakıt tüketimi son kullanıcılar için en önemli kavramdır. Soğutma sistemlerinden istenilen sıcaklık 
değerini sağlamalarının yanı sıra bu işlemi mümkün olan en az enerji tüketimiyle yapabilmeleri 
beklenmektedir. Şekil 10 da R744 soğutkanı kullanan sistemin 1 litre yakıt tüketimi daha fazla görünse 
de aşağıda verilen bilgiler çerçevesinde enerji tüketimi azaltılabilir. 
 

 Kompresörün daha verimli olması 

 Daha küçük buharlaştırıcı ısı değiştirici kullanılması 

 Daha hafif ünite meydana getirilmesi 
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Şekil 10. R744-R13a Yakıt Tüketimleri Kıyaslaması 
 
 

4.6. Soğutma Yükü Ataletini Karşılama 
 
Şekil 11 ile verildiği gibi sistemin ilk birkaç saatinde karşılanması gereken sistemin soğutma yükü 
ataleti olarak bilinen “pull down” yükünü yenme süresi R744 soğutkanı için daha azdır. Örneğin birinci 
bölge baz alınırsa (32km/s- 3. Vites) R134a soğutkanı 24°C sıcaklığındaki iç ortamı 30 dakika 
sonunda ancak yaklaşık olarak 10°C sıcaklığına indirebilirken R744 soğutkanı aynı sıcaklık değerine 8 
dakika gibi bir zamanda getirebilmektedir. Ayrıca en düşük sıcaklık değerine aynı zamanda 
bakıldığında R134a soğutkanı için değer 9°C iken R744 soğutkanı için bu değer 4°C’dir. [22] 
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Şekil 11. R744-R13a Pull Down Yükü Kıyaslaması [22] 
 
 
4.7. Sistem Maliyeti 
 
R744 soğutkanıyla yapılacak olan yeni sistem tasarımı beraberinde yeni bileşenler, yeni devreleme 
mantığı ve yeni kontrol elemanlarını beraberinde getirir. Temel olarak R134a soğutkanlı sistemlere 
kıyasla çok daha yüksek basınçlar içermesi bileşenlerin et kalınlıklarında artışa neden olur. Fakat tüm 
bileşen hacmi düşünüldüğünde bir azalma mevcuttur, bunun nedeni ise basınç düşümlerinin az 
olmasından ötürü boru çaplarının daha küçük tutulmasıdır. 
 
Bu yenilikler düşünüldüğünde seri üretim cihazı olarak ortaya çıkmasına kadar geçen sürede Ar-Ge 
faaliyetleri boyunca fiyatı Şekil 12 ile görüldüğü gibi fazladır. Fakat zamanla R134a soğutkanlı 
sistemlerin zamanla maliyetlerinin düştüğünü belirten eğriye paralel bir eğri çizildiğinde azalacağı 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 12. Farklı Soğutkanlı Sistem Maliyetleri [23] 
 



    _______________________  671 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

4.8. Soğutma Tesir Katsayısı 
 
Şekil 13 ile verildiği gibi R744 soğutkanlı mobil soğutma sistemi hareket halindeki araç için 35°C 
sıcaklık ve daha küçük sıcaklık değerlerinde R134a soğutkanlı mobil soğutma sisteminden daha 
büyük soğutma tesir katsayısı değerine sahiptir. Bu sıcaklık üstü değerlerde ise çok aşırı bir fark 
bulunmamaktadır. Rölanti durumunda aynı tanımlar 25°C sıcaklıkla beraber verilebilir. (P. Hrnjak, 
2002) Çalışma kapsamında hedef İstanbul da kullanılacak olan bir otobüsünün R744 soğutkanı 
kullanarak soğutulması olduğundan ötürü İstanbul için sıcaklık değeri 31,1°C dir (ASHRAE, 2009). Bu 
sıcaklık değerinde R134a soğutkanlı sisteme göre daha yüksek STK değerinin elde edilmesi Şekil 12 
den öngörülmektedir. 
 

 
Şekil 13. R744-R134a STK Açısından Kıyaslama [19] 

 
 
 
 

5. OTOBÜSE AİT SOĞUTMA YÜKÜ/ISI KAZANCININ BELİRLENMESİ 
 
Soğutma yüküne etki eden değişkenlerin sayısı oldukça fazladır ve ilgili değişkenlerin kesin olarak 
tanımlanması zor olup, birbirleriyle daima karmaşık bir ilişkide oldukları unutulmamalıdır. Soğutma 
yüküne etki eden pek çok bileşenin değeri, 24 saatlik zaman dilimini kapsayan gün içinde önemli 
seviyede farklılıklar göstermektedir. Burada dikkat edilecek husus maksimum soğutma yükünün 
meydana geldiği durumu belirleyip hesaplamaları o ana göre gerçekleştirmektir. Sistemin en yüksek 
yüke maruz kaldığı anı sistem karşıladığı durumun belirlemesi sistemin her durumda istenilen 
soğutmayı gerçekleştirebileceğini sağlar. 
 
Sistemin uygun performans değerini belirlemenin ilk aşaması soğutma yükü hesabının doğru 
yapılmasıdır. Aksi takdirde değerin fazla bulunmasına bağlı olarak gereksiz maliyet artışlarıyla 
karşılaşılabilir ya da değerin gerekenden az bulunması durumunda istenilen soğutma 
gerçekleştirilemez. Bu sebeple soğutma yükünü, soğutmayı amaçladığımız otobüs iç ortamıyla aracın 
çalıştığı ortam koşulları arasında ısı geçişi gerçekleşirken, ısı transferini etkileyen parametreler: 
malzeme cinsi, kesit alanı ve kalınlığı, otobüsün çalıştığı ortam koşullarına bağlı olarak maruz kaldığı 
güneş yükü, pencere düzenlerine ve kullanılan kapı tiplerine bağlı olarak meydana gelen 
enfiltrasyonlar ile yolcu sayısı, aydınlatma elemanları ve benzeri parametrelerden kaynaklanan iç 
yükler gibi parametrelerin çok iyi bir şekilde irdelenmesi ve ısı geçişine etkilerinin hesaba katılması 
gerekmektedir.  
 
Bina harici ortamların soğutma yükünün hesaplanmasında iki farklı hesap yöntemi bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki ısı dengesi yöntemi ve ikincisi ışınımsal zaman serisi yöntemidir. Bu bölümde 
gerçekleştirilen hesaplamalarda enerji dengesi yöntemi kullanılmıştır. Zaman serisi yöntemi ele 
alınmamış ve soğutma yükü maksimum değere ulaştığı an için hesaplanmıştır. Soğutma yükünün 
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maksimum değerinin hesaplamasının gerçekleştirildiği o an iç kazançların maksimum olduğu an (yolcu 
sayısı ve diğer kazançlar maksimum alınmış), güneş yükünün maksimum etki ettiği an, taze havanın 
içeriye maksimum hava debisinde alındığı an gibi parametrelerin etkilerinin en fazla olduğu durum ele 
alınmıştır. Kullandığımız ısı dengesi yöntemleri ise iletim, taşınım ve ışınım ısı transferi hesaplarıyla 
ideal gaz (hava) özelliklerinin kullanılmasını kapsamaktadır [24]. 
 
Soğutma yükünün (ısı kazancının) belirlenmesinde kullanılan parametreler aşağıda verildiği gibidir: 

 Araç hızı: 70 km/h 

 Dış ortam koşulları: 35
°
C sıcaklık ve %73 bağıl nem 

 İç ortam koşulları: 25°C sıcaklık ve %55 bağıl nem 

 Dış ortam bağıl nem miktarı: 26,4 g/kg  

 İç ortam bağıl nem miktarı: 10,9 g/kg  

 Evaporatör ısı değiştirgeci çıkış sıcaklığı: 32
°
C 

 Evaporatör ısı değiştirgeci çıkışı bağıl nem miktarı: 19,4 g/kg 

 Araç uzunluğu: 12 m 

 Araç yüksekliği: 2,3 m 

 Araç genişliği: 2,5 m 

 Aracın yan yüzeyindeki cam alanı: 13 m
2
 

 Aracın ön yüzeydeki cam alanı: 4,5 m
2
 

 Aracın arka yüzeydeki cam alanı: 1,5 m
2
 

 Kişi başı verilmesi gereken taze hava miktarı: 12 m
3
/h/kişi  

 Oturan ve ayakta kişi sayısı: 31 adet ve 66 adet 

 Aydınlatma ısı kazancı: 5 W/m
2
 

 Buharlaştırıcı fan gücü: 1350 W 

 Araçta kullanılan dizüstü bilgisayar sayısı: 10 adet 

 Otobüste yer alan ekran sayısı: 1 adet 

 Kullanılan cep telefonu sayısı: 70 adet 

 Güneşten gelen ısı akısı: 1324 W/m
2
 

 Eğim: 20,4° 

 Enlem: 40,97° kuzey 

 Kullanılan cam tipi ve cam kalınlığı: Çift cam gri, 3 mm     
 
İlgili tasarım parametrelerinin kullanılmasının ardından ASHRAE standartlarında belirtilen ısı yüküne 
etki eden bileşenlerin belirlenip gerçekleştirilen hesap sonucunda Tablo 4 ile verilen değerler elde 
edilmiştir. 
 
Tablo 4. Otobüse Ait Isı Kazançları 
 

Madde no Soğutmaya etki eden parametre Isı kazancı (kW) 

1 Kişiler 12,145 

2 Aydınlatma 0,608 

3 Araç ve elektrik motorları 0,133 

4 Kişisel elektronik 0,915 

5.1 Duyulur enfiltrasyon  0,756 

5.2 Gizli enfiltrasyon 2,828 

6.1 Doğrudan ışınım kazancı 5,25 

6.2 Dolaylı ışınım kazancı 2,58 

6.3 Camlardan iletim kazancı 0,52 

7.1 Yan yüzeylerden geçen ısı 0,0456 

7.2 Tavan yüzeyinden geçen ısı 0,02481 

7.3 Taban yüzeyinden geçen ısı 0,02481 

7.4 Ön yüzeyden geçen ısı 0,00475 

7.5 Arka yüzeyden geçen ısı 0,00475 

8.1 Duyulur havalandırma 2,957 

8.2 Gizli havalandırma 7,238 

 Toplam 36,03 
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6. MEVCUT KONVANSİYONEL R134-a SOĞUTKANI KULLANAN SİSTEMİN TANITILMASI 
 
Yukarıdaki kapasite değerine sahip mevcut konvensiyonel R134a soğutkanı kullanan sistem 
bileşenleri Şekil 14 ile, çalışma parametreleri Tablo 5 ile, sisteme ait P (basınç) – h (entalpi) ve T 
(sıcaklık) – s (entropi) grafikleri ise Şekil 15 ile verilmiştir. 
 

Şekil 14. Mevcut R134a Soğutkanlı Cihazın Gaz Akış Şeması (Safkar) 
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Tablo 5. Test Raporu Değerleri (Safkar) 
 

 

Sıcaklık 
(°C) Basınç (kPa) Entalpi (kJ/kg) Entropi (kJ/kgK) 

Kompresör girişi (1) 15 151 264 1,03 

Kompresör çıkışı (2) 94 1600 325 1,06 

Kondenser girişi  (3) 87 1600 317 1,035 

Kondenser çıkışı  (4) 55 1600 134 0,47 

Genleşme vanası girişi (4) 55 1600 134 0,47 

Genleşme vanası çıkışı (5) 5 151 134 0,53 

Evaporatör girişi (5) 5 151 134 0,53 

Evaporatör çıkışı (6) 12 151 262 1,01 
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Şekil 15. Mevcut Sisteme Ait T-s ve P-h Diyagramları 

 
 
 

 
7. YENİ NESİL SOĞUTKANLI SİSTEMİN TASARIMI 
 
Yeni nesil R744 soğutkanı ile çalışan soğutma ünitesinin tasarımı için ilk önce soğutma yükü 
hesabının yapılması gerekmektedir. İlgili yükü karşılayacak buharlaştırıcı ısı değiştirgeci ve 
buharlaştırıcı fanı gücü öncelikle hesaplanmalıdır. Ardından soğutma kapasitesi belirlenen sistemde 
buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları belirlenerek kompresör seçimi yapılmalıdır. Bu işlemi takiben 
kapasiteleri belirlenmiş buharlaştırıcı ısı değiştirgeci ve kompresörden yoğuşturucu ısı değiştirgeci 
kapasitesi ve buna bağlı olarak yoğuşturucu fanı gücü hesabı gerçekleştirilmelidir. Daha sonra 
soğutma yükü ve çalışma parametreleri belli olan ünitenin genleşme vanası seçimi gerçekleştirilir. 
Temel bileşenlerin seçimi bu şekilde tamamlanmış olur. 
 
Bu bölümde gerçekleştirilecek hesaplamalar yukarıda verilen sırayı takip edecektir. Öncelikle soğutma 
yükü belirlenmiş yeni nesil sistemin çalışma parametrelerinin belirlenmesi ve bu sayede ilk tasarımın 
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
 
 
7.1. Çalışma Parametrelerinin Belirlenmesi 
 
Tablo 6 ile verilen R744 soğutkanı kullanan üniteler incelendiğinde benzer çalışma parametrelerine 
sahip oldukları görülür. Araştırmalar Çizelge 7.1 de listelenmiş ve çevrime ait alçak basınç değerinin 
30 - 45 bar arasında yüksek basınç değerinin ise 90 - 120 bar aralığında ele alındığı gözlenmiştir. Bu 
aralıkta en uygun değer seçilmesi gerekmektedir. Çalışma sıcaklıklarına bakıldığında buharlaşma 
sıcaklığı 7,5°C ve yoğuşma sıcaklığı 50°C olarak ele alınır. Sıcaklıkların belirlenmesinde temel alınan 
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kıstas sıcaklık farkının 15°C olmasıdır. Tasarımı gerçekleştirilecek olan R744 soğutkanıyla çalışan 
soğutma ünitesi 35°C dış ortam sıcaklığında çalışacağı için 35°C + ∆T (15°C) = 50°C olarak yoğuşma 
sıcaklığı belirlenmiştir. Benzer hesaplama ile insan konforu için en iyi iç ortam koşulu yaklaşık 230C ve 
%55 (Chowdhury ve Khan, 2007) bağıl nem değerine karşılık geldiğinden ötürü buharlaşma sıcaklığı 
23°C - ∆T (15°C) = 8°C olarak belirlenmiştir. Kompresör, genleşme vanası gibi ana bileşenlerin 
seçiminde buharlaşma sıcaklığı standart olarak -10°C, -7,5°C, -5°C, 0°C, 5°C, 7,5°C, 10°C 
sıcaklıklarına göre seçildiği için R744 soğutkanlı ünite için buharlaşma sıcaklığı 7,5°C olarak ele 
alınmıştır. 
 
Tablo 6. R744 Soğutkanlı Sistem Çalışmaları 
 

Gerçekleştirilen çalışma Çalışmayı 
Gerçekleştiren Firma 

Çalışma 
Yılı 

Cihaz ya da Bileşen 
Kapasitesi 

Otobüs kliması Konvekta-Solaris H18 
otobüsü 

1996 43 kW 

Otomobil kliması Behr - BMW - - 

Otomobil kliması Denso-Toyota - - 

Otomobil kliması Race Project-Daimler 
Benz 

1997 - 

Otomobil kliması Calsonic Kansei 2000 - 

İçecek otomatı Sanyo-CocaCola 2001 - 

Kompresör Parsch 1998 - 

Nakliye aracı kliması Konvekta 1997 3.2 kW 

Otomobil kliması General Motor-MAC 2006 - 

Supermarket soğutması-
Danimarka 

Karsruhe Üniversitesi 2000 - 

Nakliye aracı kliması Karsruhe Üniversitesi 2000 12 kW 

İklimlendirme sistemi Juergen Wertenbach 2007 - 

GREEN-MAC-LCCP Stella Papasavva 2007 - 

K65 boruların üretimi Wieland 2011 - 

R744 servis kiti Agramkow 2009 - 

Düşük sıcaklıklarda 
çalışan kompresör 

Emerson Climate 
Controls 

2008 8-24 kW 

Genleşme vanası 
(elektronik) 

Danfoss 2009 - 

Açık tip kompresör Bock 2000 30 kW 

Subkritik iç ısı 
Değiştiricileri 

Alfa Laval 2007 - 

Adım motorlu genleşme 
Vanası 

Emerson Climate 
Controls 

2007 - 

Akümülatör ESK Schultze 2008 - 

Yarı hermetik kompresör Dorin 1999 3-25 kW 

 
Alçak ve yüksek basınç çalışma aralıklarından uygun değer seçimi STK değerini etkileyen en uygun 
gaz soğurucu çıkışı basıncından belirlenir. Bu değer çevrime ait yüksek basınca karşılık gelir. En 
uygun çalışma basıncı belirlenirken Şekil 16 ele alınmıştır [25]. 
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Şekil 16. R744 Soğutkanlı Sistemin Optimum Çalışma Değerleri [25] 
 
Tablo 6 ile verilen sistemlerin çalışma parametreleri (çevrim boyunca sahip olunun termodinamik 
özellikler) ve Şekil 16 ile verilen optimum çalışma basınçları ele alındığında yeni nesil soğutkanlı 
sistemin çalışacağı bölge Şekil 17 ile gösterildiği aralıktadır. Şekil 17 sisteme ait ilk tasarımı meydana 
getirir. 
 
Şekil 17 incelendiğinde 7.5°C doyma sıcaklığına karşılık gelen doyma basıncı interpolasyon 
gerçekleştirildiğinde 42.298 bar olarak belirlenir. Şekil 16 incelendiğinde ise optimum yüksek basınç 
değerinin 108 bar olduğu görülür. R744 soğutkanının çalışma basınçları böylelikle belirlenmiş olur. 
Sistemi konvansiyonel sistemleden farklı kılan en belirgin özelliği belirlenen basınçlar incelendiğinde 
yaklaşık 10 kat daha fazla basınç mertebelerinde çalışmasıdır. Bunun sebebi R744 soğutkanının 
çalışma parametrelerinden kaynaklanan farklılıklardır. 
 
 
7.2. Yeni Soğutma Ünitesi İçin Yapılan Hesaplamalar 
 
7.2.1. Buharlaştırıcı Isı Değiştirgeci Hesabı 
 
Otobüs için belirlenen ısı yükünü karşılayacak buharlaştırıcı ısı değiştirgeci tasarımı gerçekleştirilirken 
kullanılan hesap yöntemindeki veriler Tablo 7 de birimleri ile verilmiştir. 
 
Notasyonu 25 / 22 / 10 – 6R – 6T – XA – 2,8PA – 3 Devre – Cu / Al / AlMg3 olarak verilen 
buharlaştırıcı ısı değiştirgecinin öncelikle uzunluğu 1 m olarak düşünülüp hesaplar yapılacak ve 
bulunan kapasite ile istenilen buharlaştırıcı ısı değiştirgeci kapasitesinin oranlanmasından X ile 
belirtilen ısı değiştirgeci uzunluğu hesaplanacaktır. Hesaplamalarda boru başına düşen bir kanat için, 
kanat genişliği 152 mm / 7 =21,72 mm ve kanat yüksekliği 132 mm / 7 =  18,86 mm olarak belirlenir. 
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Şekil 17. R744 Soğutkanlı Sistemin Optimum Çalışma Bölgesi [24] 
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Tablo 7. R744 Isı Değiştirgeçleri Hesabında Kullanılan Simgeler [26] 
 

A Yüzey alanı (m
2
) 

B Isı değiştirici yüksekliği (m) 

E Yüzde hata miktarı (-) 

F Logaritmik sıcaklık farkı düzeltme faktörü (-) 

Gm Kütle akısı (kg m
-2

s
-1

) 

H Hava tarafı entalpisi (kj/kg) 

L Akış uzunluğu (m) 

M Kütle akış debisi (kgs
-1

) 

N Boru sıra sayısı (adet) 

Nu Nusselt sayısı (-) 

Pr Prandtl sayısı (-) 

Q Isı transfer akısı (W) 

Re Reynolds sayısı (-) 

T Sıcaklık (°C) 

ΔT Logaritmik sıcaklık farkı (°C) 

U Ortalama ısı transfer katsayısı (Wm
-2

 °C
-1

) 

V Hız (ms
-1

) 

cp Özgül ısı (kJkg
-1

°C
-1

) 

d Çap (m) 

h Isı transfer katsayısı (Wm
-2

 °C
-1

) 

j Colburn faktörü (-) 

k Isıl iletkenlik katsayısı (Wm
-1

 °C
-1

) 

m Reynolds sayısı bileşeni (-) 

n Akış başına düşen boru sayısı 

sf Fin yoğunluğu (m
-1

) 

s Fin boşluğu (m) 

s1 Enlemesine borular arası uzaklık (m) 

s2 Boylamasına borular arası uzaklık (m) 

t Fin kalınlığı (m) 

tc Boru et kalınlığı (m) 

Δ Fark 

ε Isı değiştirici kanat faktörü (-) 

 Verim 

µ Dinamik viskozite (kgm
-1

s
-1

) 

ρ Yoğunluk (kgm
-3

) 

b Ana çoğunluk 

e Çıkış 

f Kanat 

fr Cephe 

h Hidrolik 

i İç kısım 

in Giriş 

min Minimum 

o Dış kısım 

to Boru çıkışı 

 
7.2.2. Buharlaştırıcı Isı Değiştirgeci İçin Hava Tarafı Taşınım Katsayısı (ho) nun Hesaplanması 
 
Hava tarafı taşınım katsayısı aşağıda verilen Colburn faktörüne bağlı olan eşitlik ile belirlenir. 
(Kayansayan,1992)  
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Bu ifade hesaplanırken aşağıda verilen 

hesaplamalar sırasıyla gerçekleştirilmelidir.  
 

  

   

 (Ek 4) 

  

 
Havanın özelliklerini belirlemede film sıcaklığı olan (35°C + 25°C) / 2 = 30 °C kullanılır. Belirlenen 
sıcaklık değerine karşılık gelen yoğunluk ve özgül ısı değerleri ise aşağıda verildiği gibidir [27] 
 

 
  

 mm 

 

 
 

  

 

 
 

   

*  

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 
Re sayısı aşağıda verilen eşitlikle hesaplanır. 
 

  

 
Havanın buharlaştırıcıya giriş ve çıkış sıcaklığının aritmetik ortalamasına denk gelen dinamik viskozite 
değeri okunur. 
 

 
 
İlgili değerin belirlenmesinin ardından kütle akısının hesaplanmasına geçilir ve aşağıda verilen eşitlik 
kullanılır. 
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Araç için buharlaştırıcı üzerinden akması öngörülen hava debisi,  olarak belirlenir. 

 

 
 

 olarak belirlenir. 

 

Bu değer  aralığında olduğu için belirtilen hesap yöntemi kullanılabilir. Bu durumda 

ilgili eşitliğin tek bilinmeyi hava hızıdır ve aşağıda verilen eşitlik kullanılarak hesaplanır. 
 

m / s  

 
Yukarıda verilen veriler kullanılarak hava tarafı taşınım ısı transfer katsayısı belirlenir. 

 

  

 

 
  

 
olarak hesaplanır. 
 
Kanat Veriminin Hesaplanması 
 
Kullanılan buharlaştırıcı ısı değiştirgecinde dairesel boru dikdörtgen kanat uygulaması mevcuttur. 
Dikdörtgen kanat dairesel kanada dönüştürülüp ardından Şekil 18 ‘den kanat verimi hesaplanacaktır. 
Dikdörtgen kanadın dairesel kanada dönüştürülmesi için ise aşağıda verilen adımların uygulanması 
gerekmektedir. 
 
Dairesel kanadın dış yarıçapı aşağıda verilen formüle göre belirlenir (x,y ifadeleri sırasıyla kanat 
yüksekliği ve genişliğidir): 
 

  (Şekil 7.3)  

 

 (Ek 4) 

 

  (Şekil 7.3) 

 
 (Ek 4) 

 

   (Şekil 7.3) 

 

 (Ek 4) 

 

   (Şekil 7.3) 

 

 (Ek 4) 

 
   (Şekil 18) 
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olarak belirlenir. Bu değer kanat veriminin belirlenmesi için kullanılan iki değerden birisidir. 

 
  

 
değeri kanatçık malzemesi saf alüminyum için ele alınır.  

 
   (Şekil 18)  

 
ifadesi kanat verimini belirlemede kullanılan diğer ifadedir. 

 

  

 
olarak belirlenir. 
 
Hesaplanan  ve  ifadeleri Şekil 18 de yerine konulduğunda kanat verimi %82 olarak 

elde edilir. 
 

 
Şekil 18. Dikdörtgen Profilli Dairesel Kanatların Verimi [27] 

 
Toplam Yüzey Veriminin Hesaplanması 
 
Toplam yüzey verimi aşağıda verilen eşitliğe göre hesaplanır [26]. 
 

  

 
Yukarıda hesaplanan değerler ilgili eşitlikte kullanıldığında, 

 

  

 
olarak hesaplanır. 
 
Buharlaştırıcının Toplam Isı Transferi Katsayısının Hesaplanması 
 
Buharlaştırıcı ısı değiştiricisinin toplam ısı transfer katsayısı hesaplanırken öncelikle toplam ısıl direnç 
aşağıda verilen eşitlikle hesaplanır [28] 
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Boruların iç yüzeyindeki kirlilik faktörü  olarak alınır.  

 
Kanatlar arasındaki kirlilik faktörü   olarak alınır.  

 
Boru duvarlarının ısıl direncinin hesaplanmasında dairesel borular içim kullanılan aşağıda verilen 
eşitlik kullanılır. 
 

 (r0, ri ve L değerleri sırasıyla kullanılan boruların dış yarıçapı, iç yarıçapı ve uzunluk 

değerleridir). 
 

Eşitlikte yer alan k değeri bakır malzeme için 390  olarak ele alınır. 

 

  

 
Yukarıda hesaplanan değerin kullanılmasıyla buharlaştırıcının termal direnci aşağıda verilen eşitlikle 
belirlenir. 
 

   

 

 
 

 
 

   

 
olarak belirlenir. 
 
Buharlaştırıcının toplam ısı transferi katsayısı ise aşağıda verilen eşitlikten hesaplanır. 
 

  

 
olarak elde edilir. 
 
Bir Metrelik Buharlaştırıcı Gücünün Belirlenmesi 
 
Logaritmik Sıcaklık Farkının Hesaplanması 
 
Logaritmik sıcaklık farkı aşağıda verilen formüle göre hesaplanmaktadır. Burada sıcaklık değerini 
belirlemek için kullanılan değerler sıcak ve soğuk akışkanın ısı değiştirgecine girdiği ve çıktığı 
değerlerdir. 
 

 
 
Yukarıda verilen formülde yer alan terimlerin karşılığı aşağıdaki eşitlikte verilmiştir. 
 

(Sıcak ve soğuk akışkanın çıkış sıcaklıkları farkı)  

 
 (Sıcak ve soğuk akışkanın giriş sıcaklıkları farkı)  
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 değeri Ek 4’ten 9,601 K olarak alınır. 

 
Cihazda Kullanılacak Buharlaştırıcı Gücünün Hesaplanması  
 
Buharlaştırıcı gücü aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır. 
 

 [28] 

 
Bu formüldeki F değeri logaritmik sıcaklık farkı düzeltme faktörüdür. Değeri 0.98 olarak elde edilir.  
 
Yukarıda hesaplanan değerler eşitlikte yerine konulduğunda buharlaştırıcı ısı değiştirgeci gücü 1 m 
uzunluk için hesaplanır. 
 

 olarak belirlenir. 

 
Cihazda Kullanılacak Buharlaştırıcı Isı Değiştirgeci Boyunun Hesaplanması 
 
Sistemde kullanılması gereken buharlaştırıcı ısı değiştirgeci gücünün, yukarıda hesaplanan 1 m 
boyundaki ısı değiştirgecinin gücüne oranından gerekli kapasiteyi verebilen ısı değiştirgeci boyu 
belirlenir. 
 

 =  olması gerekmektedir. 

 
 
7.2.3.Buharlaştırıcı Fanı Hesabı 
 
Buharlaştırıcı fanının görevi havanın bakır boru – alüminyum kanatçıktan meydana gelen ısı 
değiştirgecinin ısı transfer yüzey alanından geçirilerek soğutkanla ısı transferini sağlamaktır. 
Buharlaştırıcıdaki amaç havanın soğutulmasıdır. Bu sayede otobüs iç ortamından çekilen hava 
klimatize edilerek tekrar iç ortama verilir.  
 
Fan özelliklerini belirlerken dikkat edilecek iki nokta gerekli fan debisi ve mümkün olduğu kadar az 
akım çeken fan seçimidir. Fan debisi belirlenirken dikkat edilecek iki husus vardır. Bunlardan ilki 
havanın ısı değiştirgecine giriş - çıkış sıcaklıklarına bağlı belirlenen hava debisi ve ikincisi 
standartlarda ve çeşitli şartnamelerde insan konforu için sağlanması gereken taze hava oranına bağlı 
belirlenen hava debisidir.  
 
Sıcaklık Farkı Baz Alınarak Gerçekleştirilen Hesap 
 
Buharlaştırıcı fanının amacı iç ortamın soğutulması olduğundan ötürü soğutma yükü ile belirlenen 
buharlaştırıcı ısı değiştirgecinden geçirdiği havayı, havanın entalpi değişimini karşılayacak miktarda 
sağlamalıdır. Aşağıda verilen açık sistemlere ait eşitlik ile bu değer belirlenebilir. Eşitlikte yer alan 

 ifadeleri sırasıyla buharlaştırıcı ısı değiştirgeci kapasitesini, havanın kütlesel 

debisini, dış ortam ve iç ortam havasının entalpi değerlerini ifade eder. 
 

 [27] 

 

 
 

19 kW = 1.1614 kg/m
3 
*  

 

 olarak belirlenir. 

 
7.2.4. Kişi Sayısı (Taze Hava Miktarı) Baz Alınarak Gerçekleştirilen Hesap 
 
Buharlaştırıcı fanı soğutulacak hacme havanın verilmesini sağlamakla birlikte, yolcuların konforlu 
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yolculuk gerçekleştirebilmesi için ayrıca taze havanın içeriye verilmesini gerçekleştirir. İç ortama 
verilmesi gereken hava debisi cihaz soğutma modunda iken 8 m

3
 / h değerinde olmalıdır. (EN 14750, 

2006). Aşağıda verilen eşitlik ile gerekli olan buharlaştırıcı fanının sağladığı hava debisi miktarı 

hesaplanabilir. Eşitlikte yer alan N ve 8 ifadeleri sırasıyla buharlaştırıcı taze hava 

debisi, otobüs iç ortamındaki yolcu sayısı ve buharlaştırıcı fanının sağlaması gereken kişi başına taze 
hava debisine karşılık gelir. 
 

 = 97 * 8 m
3
/h = 776 m

3
/h  

 
olarak belirlenir. 
 
Buharlaştıcı fanının sağladığı taze hava debisinin toplam hava debisine oranı ise %30 ile %100 
arasında olmalıdır [29]. Buharlaştırıcı fanının vermesi gereken üst değer %30 değeri ele alındığında 
gerçekleştiğinden ötürü aşağıda verilen eşitlik kullanılır. 
 

  

 
olarak belirlenir.  
 
Yukarıda bulunan iki değer mukayese edildiğinde buharlaştırıcı fanının en az 5889.44.47 m

3
/h debiyi 

sağlaması gerektiği ortaya çıkar. Ayrıca üfleme kayıpları, ısı değiştirgecinin belli bölgelerindeki basınç 
farklılıkları ve sıcaklık değişimleri ele alındığında hata payıyla birlikte fan debisi yeni soğutma 

sisteminde iki adet kullanılacak olan buharlaştırıcı ısı değiştirgeci için 6000  seçilmelidir. 

 
Ayrıca fanların mümkün olduğu kadar az akım çekerek çalışması gerektiği noktasında uyulması 
gereken direktifler mevcuttur. Fan motorlarının seçimi uygulama yerine bağlı olarak exterial (dışsal) 
rotorlu ve interial (içsel) rotorlu olabilmektedir. Buharlaştırıcı fanlarının tipi R744 soğutkanlı yeni 
soğutma ünitesinde içsel rotorlu seçilmiştir. Bu iki rotor tipine göre Avrupa Direktifi mevcuttur. 
Bunlardan ilki 2009/640/EC standardı olup interial rotorlu elektrik motorları için geçerlidir. Diğeri ise 
2011/327/EC direktifi olup exterial rotorlu elektrik motorları için geçerlidir [30]. Fan seçimi 
gerçekleştirilirken ilgili direktife uyumluluk göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
7.2.5. Kompresör Hesabı 
 
Çalışma parametreleri belirlenmiş çevrim ele alındığında uygun kompresör seçimi kriterleri aşağıda 
belirlenmiştir; 
 

 Soğutma kapasitesi: 38 kW 

 Buharlaşma sıcaklığı: 7.5
°
C 

 Yoğunlaşma sıcaklığı: 50
°
C 

  
Kompresör kapasite için belirlenmesi gereken ilk değer soğutkana ait kütlesel debidir. İlgili değer 
bulunurken buharlaştırıcının Şekil 17 de verilen termodinamik grafiğindeki yerinden hareket edilir. 
Kapasitesi ve giriş-çıkış parametreleri belli olan buharlaştırıcıdan geçen soğutkan debisi aşağıda 
verilen eşitlik ile hesaplanır. 
 

 [27] 

 

 
 
hçıkış değeri 7.5°C doyma sıcaklığındaki buharın entalpisinden elde edilmiştir. 
 
hgiriş değeri ise Şekil 16 dan elde edilen optimum çevrim performansı için iç ısı değiştirgeci çıkış 
sıcaklığı bir başka ifadeyle genleşme vanası giriş sıcaklığının dış ortama eşit alınmasıyla 
sağlanacağından ötürü [25] 35 °C sıcaklık değerine karşılık gelen entalpi değeri ele alınmıştır (Şekil 
17). 
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olarak belirlenir. 
 
Gerekli olan kompresör gücü ise aşağıda verilen eşitlik kullanılarak belirlenir. 
 

 [27] 

 
hgiriş değeri aynı zamanda iç ısı değiştirgecinin çıkışı olduğundan ötürü 13°C  sıcaklık farkı kullanılarak 
belirlenmiştir. (Şekil 17). hçıkış değeri ise kompresörün isentropik olduğu varsayılarak 108 bar basınca 
karşılık gelen değerin belirlenmesiyle hesaplanmıştır. 
 

 
 

  

 
olarak belirlenir. 
 
7.2.6. Gaz Soğutucu Isı Değiştirgeci Hesabı 
 
Yeni soğutma ünitesinin gerek duyduğu gaz sağurucu kapasitesini karşılayacak şekilde ısı değiştirgeci 
tasarımı gerçekleştirilirken kullanılan hesap yöntemindeki veriler Çizelge 7.2 de birimleri ile verilmiştir. 
Gaz soğurucu ısı değiştirgecine ait notasyon 25 / 22 / 8 – 3R – 20T – XA – 2,3 PA – 6 C – Cu / Al / 0 
şeklindedir. İlgili notasyon kullanılarak ısı değiştirgeci uzunluğu ilk başta 1 m alınarak hesap 
gerçekleştirilir. Gaz soğurucu ısı değiştirgeci kapasitesi soğutma ünitesinin soğutma yükü ile 
kompresör gücünün toplamına eşit olmalıdır. Bu durumda bulunan güç değerinin 1m uzunluğundaki 
gaz soğurucu ısı değiştirgeci kapasitesine oranlanmasından X ile belirtilen ısı değiştirgeci uzunluğu 
hesaplanır. Hesaplamalarda boru başına düşen bir kanat için, kanat genişliği 66 mm / 4 = 16,5 mm ve 
kanat yüksekliği 508 mm / 7 =  21 mm olarak belirlenir.  
 
Sistemin gerek duyduğu gaz soğurucu kapasitesi aşağıda verilen eşitlikten yararlanılarak hesaplanır. 
 

 
 

 
 

Isı Değiştirgeci İçin Hava Tarafı Taşınım Katsayısı (  nun Hesaplanması 
 
Hava tarafı taşınım katsayısı aşağıda verilen Colburn faktörüne bağlı olan eşitlik ile belirlenir. [26] 
 

 
 

[26] 

Bu ifade hesaplanırken aşağıda belirtilen hesaplamalar sırasıyla gerçekleştirilmelidir.  
 

 [26] 
 

  

 

 [26] 

 
  

 
 [26]  
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Havanın özelliklerini belirlemede film sıcaklığı olan (35°C + 50°C) / 2 = 42,5 °C = 315,5 K değeri 
kullanılır. Yapılan interpolasyon hesabı sonucunda aşağıda verilen değerler elde edilir. 
 

[27] 

 [27] 

 

 [26] 

 mm 

 

 [26] 

 

 
 

 [26] 

 

 
 

  [26] 

*  

 
 

 [26] 

 

 
 

 [26] 

 

 
 
 
Re Sayısının Hesaplanması 
 
Re sayısı aşağıda verilen eşitlikle hesaplanır. 
 

 [26] 

 
Havanın gaz soğurucuya giriş ve çıkış sıcaklığının aritmetik ortalamasına denk gelen dinamik viskozite 
değeri okunur. 
 

 [27] 

 
İlgili değerin belirlenmesinin ardından kütle akısının hesaplanmasına geçilir ve aşağıda verilen eşitlik 
kullanılır. 
 

 [26] 
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Araç için gaz soğurucu üzerinden akması öngörülen hava debisi  olarak belirlenir. 

 

 
 

  

 
olarak belirlenir. 
 
Bu değer  aralığında olduğu için belirtilen hesap yönteminin kullanılması uygundur. 

Bu durumda ilgili eşitliğin tek bilinmeyi hava hızı aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır. 
 

 m/s [27] 

 
Yukarıda verilen veriler kullanılarak hava tarafı taşınım ısı transfer katsayısı belirlenir. 
 

 [26] 

 
  

 
olarak hesaplanır. 
 
Kanat Veriminin Hesaplanması 
 
Kullanılan gaz soğurucuda dairesel boru dikdörtgen kanat uygulaması mevcuttur. Dikdörtgen kanat 
dairesel kanada dönüştürülüp sonra da Şekil 18 ‘den kanat verimi hesaplanacaktır. Dikdörtgen 
kanadın dairesel kanada dönüştürülmesi için ise aşağıdaki adımların uygulanması gerekmektedir. 
 
Dairesel kanadın dış yarıçapı aşağıdaki formüle göre belirlenir; 
 

 (Şekil 18) x,y ifadeleri sırasıyla kanat yüksekliği ve genişliğidir. 

 
 

  (Şekil 18) 

  

 

   (Şekil 7.3) 

  

 

   (Şekil 18) 

  

 
   (Şekil 18) 

  

  

 
olarak belirlenir. Bu değer kanat veriminin belirlenmesi için kullanılan iki değerden birisidir. 

 değeri kanatçık malzemesi saf alüminyum olan kanat için ele alınır. [27] 

 (Şekil 18) ifadesi kanat verimini belirlemede kullanılan diğer ifadedir. 

 olarak belirlenir. 

Hesaplanan  ve  ifadeleri Şekil 7.3’te yerine konulduğunda kanat verimi %88 olarak 
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elde edilir. 
 
Toplam Yüzey Veriminin Hesaplanması 
 
Toplam yüzey verimi aşağıda verilen eşitliğe göre hesaplanır. 

 [26] 

Yukarıda hesaplanan değerler ilgili eşitlikte kullanıldığında, 

 
olarak hesaplanır. 
 
Gaz Soğurucunun Toplam Isı Transferi Katsayısının Hesaplanması 
 
Gaz soğurucu ısı değiştiricisinin toplam ısı transfer katsayısı hesaplanırken öncelikle toplam ısıl direnç 
aşağıda verilen eşitlikle hesaplanır. 
 

 [28] 

 
Boruların iç yüzeyindeki kirlilik faktörü; 
 

 olarak alınır. [28] 

 
Kanatlar arasındaki kirlilik faktörü; 
 

  olarak alınır. [28] 

 
Boru duvarlarının ısıl direncinin hesaplanmasında dairesel borular içim kullanılan aşağıdaki eşitlik 
kullanılır. 
 

 [27] 

r0, ri ve L değerleri sırasıyla kullanılan boruların dış yarıçapı, iç yarıçapı ve uzunluk değerleridir. 
 
Eşitlikte yer alan k değeri R744 soğutkanı kullanan ünitelerde yüksek basınç tarafında yüksek bakır 
alaşımlı K65 kodunda demir içerikli borular kullanılmasından ötürü değeri 280 W/K olarak ele alınır. 
(Wieland) 
 

  

 
Yukarıda hesaplanan değerin kullanılmasıyla gaz soğutucunun termal direnci aşağıdaki eşitlikle 
belirlenir. 
 

 [28] 

 

 
  olarak belirlenir. 

 
Gaz soğurucunun toplam ısı transferi katsayısı ise aşağıda verilen eşitlikten hesaplanır. 
 

  

 
olarak elde edilir. 
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 olarak alınır. [28] 

 
Bir Metrelik Gaz Soğurucu Gücünün Belirlenmesi 
 
Logaritmik Sıcaklık Farkının Hesaplanması 
 
Logaritmik sıcaklık farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır. 
 

 
Yukarıdaki formülde yer alan terimlerin karşılığı aşağıdaki eşitlikte verilmiştir. 

(Sıcak ve soğuk akışkanın çıkış sıcaklıkları farkı) [28] 

 (Sıcak ve soğuk akışkanın giriş sıcaklıkları farkı) [28] 

 değeri 18,76 K olarak alınır. 
 
Cihazda Kullanılacak Gaz Soğurucu Gücünün Hesaplanması 
 
Gaz soğurucu gücü aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır. 

 [28] 

Bu formüldeki F değeri logaritmik sıcaklık farkı düzeltme faktörüdür. Değeri 0.98 olarak elde edilir. [28] 
Yukarıda hesaplanan değerler eşitlikte yerine konulduğunda gaz soğurucu ısı değiştirgeci gücü 1 m 
uzunluk için hesaplanır. 

 olarak belirlenir. 

 
Cihazda Kullanılacak Gaz Soğurucu Isı Değiştirgeci Boyunun Hesaplanması 
 
Sistemde kullanılması gereken gaz soğurucu ısı değiştirgeci gücünün, yukarıda hesaplanan 1 m 
boyundaki ısı değiştirgecinin gücüne oranından gerekli kapasiteyi verebilen ısı değiştirgeci boyu 
belirlenir. 
 

 =  

  

 
olması gerekmektedir. 
 
Yukarıda değeri bulunan ifade ile gerekli olan gaz soğurucu gücü oranlanarak gaz soğurucu ısı 
değiştirgecinin uzunluğu aşağıda verildiği gibi bulunur. 
 

 
 
7.2.7. Gaz Soğurucu Fanı Hesabı 
 
Gaz soğurucu fanının görevi çevrimi tamamlama açısından soğutkanın yoğuşması sırasında dışarıya 
attığı ısıyı, ısı değiştirgecinin üzerinden hava geçirerek atmosfere atmaktır. Temel amaç soğutkanının 
ısısını almak olduğundan havanın ısınması sağlanır. Fan özelliklerini belirlerken dikkat edilecek iki 
nokta gerekli fan debisi ve mümkün olduğu kadar az akım çeken fan seçimidir. Gaz soğurucudan 
geçirilen hava debisi belirlenirken dikkat edilecek tek husus havanın ısı değiştirgecine giriş-çıkış 
sıcaklıklarıdır. Aşağıda verilen açık sistemlere ait eşitlik ile bu değer belirlenebilir. Eşitlikte yer alan 

  ifadeleri sırasıyla yoğuşturucu ısı değiştirgeci kapasitesini, havanın kütlesel 

debisini, ısı değiştirgecine giren ve çıkan havasının entalpi değerlerini ifade eder. 
 
İç ortam ile herhangi bir etkileşimi olmadığından ötürü taze hava durumu hesaba katılmayacaktır.  

 [27] 

 
54.1 = 1.109 *  
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 olarak belirlenir. 

 

Belirlenen değer kullanılacak olan gaz soğurucu fanının en az 11707.84  debiyi sağlaması 

gerektiğini belirtir. Bunun yanında üfleme kayıpları, ısı değiştirgecinin belli bölgelerindeki basınç 
farklılıkları ve sıcaklık değişimleri ele alındığında hata payıyla birlikte fan debisi gaz soğurucu ısı 
değiştirgeci için 12000  olarak seçilebilir. 

 
Ayrıca fanların mümkün olduğu kadar az akım çekerek çalışması gerektiği noktasında uyulması 
gereken direktifler mevcuttur. Fan motorlarının seçimi uygulama yerine bağlı olarak exterial (dışsal) 
rotorlu ve interial (içsel) rotorlu olabilmektedir. Gaz soğurucu fanlarının tipi R744 soğutkanlı yeni 
soğutma ünitesinde içsel rotorlu seçilmiştir. Bu iki rotor tipine göre Avrupa Direktifi mevcuttur. 
Bunlardan ilki (2009/640/EC) standardı olup interial rotorlu elektrik motorları için geçerlidir. Diğeri ise 
(2011/327/EC) direktifi olup exterial rotorlu elektrik motorları için geçerlidir [30]Fan seçimi 
gerçekleştirilirken ilgili direktif göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
7.2.8. İç Isı Değiştiricisinin Hesabı 
 
R744 soğutkanlı yeni soğutma ünitesinde yoğuşturucu yerine gaz soğurucu kullanılmasından ötürü 
genleşme vanasının basınç düşümü oranını küçültmek (daha az maliyet sağlamak) ve 
buharlaştırıcıdan çıkan kızgın buharın kızdırılarak kompresöre verilmesini sağlamak için iç ısı 
değiştiricisi kullanılmaktadır. Bu bileşenin kapasitesi belirlenirken gaz soğurucu kapasitesine bağlı 
olarak soğutkanın gaz soğurucu çıkış ya da iç ısı değiştiricisi giriş sıcaklığının yanında iç ısı 
değiştiricisi çıkış sıcaklığının bilinmesi soğutkan debisi hesaplandığından ötürü yeterlidir. Aşağıda 

verilen eşitlikte yer alan   ifadeleri sırasıyla yoğuşturucu ısı değiştirgeci 

kapasitesini, havanın kütlesel debisini, ısı değiştirgecine giren ve çıkan havasının entalpi değerlerini 
ifade eder. 
 

 [27] 

 
352 kJ/kg olarak iç ısı değiştirgeci giriş entalpisi belirlenir. 

Bu değere karşılık gelen sıcaklık ise  48 °C dir. 
 
İç ısı değiştirici çıkış sıcaklığı ise dış ortam sıcaklığına eşit alındığında en yüksek verimle çalıştığı 
belirlenmiştir [25]. İç ortam sıcaklığı 35°C olduğundan ısı değiştirici kapasite hesabı aşağıda verilen 
eşitlik ile belirlenir. 

  [27] 

 

 
= 18.09 kW olarak hesaplanır. 
 
Sistemde ayrıca bir emiş hattı akümülatörü kompresöre sıvı girmesini önlemek için kullanılır. Son 
tasarımlarda Şekil 18 de verildiği gibi sistemin daha kompakt olmasını sağlama adına iç ısı 
değiştirgeci emiş hattı akümülatörünü ile birlikte kullanılacaktır. 
 
7.2.9. Genleşme Vanası Hesabı 
 
R744 soğutkanlı yeni soğutma ünitesinin geleneksel sistemlerden en büyük farklarından biri genleşme 
vanasındadır. Geleneksel sistemlerde soğutkan %100 sıvı fazında bulunmalıdır. R744 soğutkanlı 
sistemlerde ise soğutkan tek faz yerine yoğuşturucu sonrası buhar fazının tam olarak 
sıvılaşmamasından ötürü iki fazda bulunur. R744 soğutkanlı sistemler için bu sebeple elektronik 
genleşme vanaları geliştirilmiştir. 
 
İç ısı değiştirici çıkışı ve buharlaştırıcı girişi ele alındığında Şekil 19 ile gösterilen ve özellikleri verilen 
genleşme vanasının kullanılması uygundur. Genleşme vanası elektronik tip olup adım motorlu 
aktüatörden ve genleşme vanası gövdesinden meydana gerlir. 
 



    _______________________  692 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

 
Şekil 19. R744 soğutkanlı genleşme vanası 

 

Özellik  Değer 

Tip ICMTS 20A  

Ağırlık[kg] 2.445 

Kategori  Art. 3, par. 3  

Bağlantı Standardı  EN 10220  

Cv-Değeri [USgal/min]  0,70  

Yönü  Hemen  

EAN numarası  5702428237215  

Akışkan Grubu  I  

Giriş Bağlantı Ölçüsü [mm]  25   

Giriş Bağlantı Tipi  Alın Kaynağı  

Kv-Değeri [m³/h]  0,60  

Maksimum Çalışma Basıncı [bar] 140 

Çıkış Bağlantı Ölçüsü [mm]  25,0 

Çıkış Bağlantı Tipi  Alın Kaynağı  

Pakatleme Formatı  Basit Tip  

Ürün Tanımlaması  
Yüksek Basınç Genleşme 
Vanası Adım Motorlu 

Soğutkan  R744  

Çalışma Sıcaklığı [°C]  -60 /+ 120  

 
 
7.2.10. Yeni Tasarlanan Üniteye Ait Termodinamik Grafiklerin Verilmesi 
 
R744 soğutkanlı soğutma sisteminin temel bileşenlerinin yer aldığı çevrim Şekil 20 ile gösterilmiştir. 
Şekil 20’de verildiği gibi yüksek ve alçak basınç hatlarından meydana gelen soğutma çevriminin temel 
elemanları 1 ile 6 arasında numaralandırılmıştır. Soğutma sisteminin çalışma prensibi 
numaralandırılmış temel elemanlar içinde oluşturulan bir çevrim içinde gerçekleşir. Araç çalışmaya 
başladığı anda motordan kayış-kasnak mekanizmasıyla tahrik alan açık tip kompresör çalışmaya 
başlar ve R744 soğutkanını sıkıştırılıp bakır borulardan geçirilerek yoğuşturucu ısı değiştirgeci girişine 
gönderilir. Isı değiştirgecine giren kızgın buhar bölgesindeki soğutkan ısı değiştirgecinden geçirilerek 
sıvı ve buhar fazının bir arada yer aldığı duruma dönüştürülür, bu esnada dışarıya ısı atımı 
gerçekleşir. İlgili ısı atımı fanlar tarafından dış ortamdan çekilip ısı değiştirgecinden geçirilen hava 
tarafından absorbe edilir ve sistemden uzaklaştırılır. Sıvı ve buhar fazının bir arada bulunduğu 
soğutkanın genleşme vanasına girmeden önce uğrayacağı bileşen iç ısı degiştirgecidir. Çevrim 
sırasında amaçlardan biri genleşme vanasındaki basınç düşümünün mümkün olduğunda az değere 
sahip olmasını sağlamaktır. İç ısı değiştirgeci sayesinde soğutkan doymuş sıvı eğrisine daha yakın bir 
bölgeye getirilerek buharlaştırıcı ısı değiştirgecine girmeden önce %100 sıvı fazına geçirilmesini 
kolaylaştırır. Genleşme vanasında soğutkanın üzerindeki basınç düşürülerek daha kolay 
buharlaşabilen akışkan durumuna getirilir. Bu sayede soğutkan buharlaştırıcı ısı değiştirgecine girdiği 
anda sıvı + gaz karışımındayken çıkışında %100 oranında gaz fazında olacak şekilde çıkar. Bu 
esnada soğutma gerçekleşir sebebi ise soğutkanın %100 oranında gaz fazına geçerken çekmesi 
gereken ısının buharlaştırıcı ısı değiştirgecinden geçirilen havadan alınmasıdır. Hava ise fanlar 
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yardımıyla iç ortamdan ısıyı çeker ve bu sayede iç ortamdaki hava istenilen değere getirilmiş olur. Bu 
işlemin ardından soğutkanın tekrar kompresöre dönmesinden önce uğrayacağı bileşenler eğer 
buharlaştırılamayan sıvı fazı halen sistemde var ise onu tutacak olan akümülatör ve soğutkanın 
kompresöre girmeden önce %100 buhar fazının ısıtılarak kompresör sıkıştırmasına yardımcı olacak iç 
ısı değiştirgecidir. Bu iki bileşenin ardından soğutkanın tekrar kompresöre girmesiyle çevrim 
tamamlanır. 
 

 
Şekil 20. Yeni tasarlanan sistem ana bileşenleri  [31] 
 
Şekil 20 ile verilen R744 soğutkanlı sisteme ait çalışma parametreleri ele alındığında Çizelge 7.2 de 
verilen termodinamik özellikler elde edilir. Yukarıdaki hesaplanan kapasite değerine sahip yeni nesil 
R744 soğutkanı kullanan sistem bileşenleri  çalışma parametreleri Tablo 8 ile, sisteme ait P (basınç) – 
h (entalpi) ve T (sıcaklık) – s (entropi) grafikleri ise Şekil 21 ile verilmiştir. 
 
Tablo 8. Yeni Sisteme Ait Çalışma Parametreleri 
 

No  Sıcaklık 
(ᴼC) 

Basınç 
(kPa) 

Entalpi 
(kJ/kg) 

Entropi 
(kJ/kgK) 

1 Kompresör Girişi (İç Isı 
Değiştirici Çıkışı) 

52 4230 492.35 2.05 

2 Kompresör Çıkışı (Gaz 
Soğurucu Girişi) 

137 10800 552 2.05 

3 Gaz Soğurucu Çıkışı 
(İç Isı Değiştirici Girişi) 

48 10800 352 1.48 

4 İç Isı Değiştirici Çıkışı 
(Genleşme Vanası 
Girişi) 

35 10800 285 1.25 

5 Genleşme Vanası 
Çıkışı (Buharlaştırıcı 
Girişi) 

7,5 4230 285 1.3 

6 Buharlaştırıcı Çıkışı (İç 
Isı Değiştirici Girişi) 

7,5 4230 425,35 1.79 
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Şekil 21. Yeni nesil R744 soğutkanlı sisteme ait T-s ve P-h diyagramları 

  
Şekil 21 ile verilen ifadeler doyma eğrileri de dahil edilerek Şekil 22 ile gösterilmiştir. 

 
Şekil 22. R744 soğutkanlı sisteme ait basınç - entalpi diyagramı  [24] 
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8. GENEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Çalışma kapsamında ele alınan kavramlar dünya da meydana gelen dönüşüm sürecine ışık 
tutmaktadır. Özellikle çevresel yaptırımların ve enerji ekonomisinin öneminin arttığı bir dönemde 
alternatif soğutkanlara yönelim bir zorunluluk halini almıştır. Başlangıç bölümlerinde yer verilen 
soğutkanların yaşamı ne derecede etkilediği ve giderek zorlaşan bir iklim düzenine yeryüzünü taşıdığı 
belirtilmiştir. Bu nedenler göz önüne alındığında üretici firmalardan son kullanıcılara kadar, devlet 
politikalarından duyarlı halkların tepkilerine kadar, üniversitelerden araştırma - geliştirme faaliyeti 
gösteren firmalarımıza kadar sektörü etkileyen tüm bileşenlerin tavrı oldukça önemlidir.  Avrupa 
Direktifleri ile onaylanmış soğutkanlardan hangisinin kullanılacağının belirlenmesi konusunda yol 
ayrımı meydana gelmiştir. İki seçenek doğal soğutkan R744 kullanımı ya da yapay fakat GWP değeri 
uygun R1234yf, R152a vb. soğutkanların kullanılmasıdır. Bu seçimde üretici firmalar soğutma 
çevriminde yer alan bileşenleri yeni nesil alternatif soğutkanlara göre üreterek, son kullanıcılar ısıtma, 
soğutma, havalandırma ihtiyaçlarını karşılarken taleplerini soğutkan seçiminde alternatif soğutkanlar 
yönünde kullanarak, üniversite ve araştırma - geliştirme faaliyeti gösteren firmalar alternatif 
soğutkanlar ile ilgili ilk örnek üretimlerine, teorik incelemelere yönelip bu alanda tezlere ve yayınlara 
yer vererek ve de hükümet ilgili projeleri destekleyerek ve bu yönde yasalar çıkararak katkıda 
bulunmuş olur. 
 
İrdelenmesi gereken bir başka nokta doğal soğutkan R744 ya da yapay soğutkanlardan R1234yf, 
R152a kullanıldığı zaman hangi farklılıkların oluşacağıdır. Bu konuda çek geniş bir tartışma alanı 
mevcuttur. Tartışma da yapılan seçim sağlam dayanaklarla anlatılmalı ve yapılan seçimin getirdiği 
avantajlar ön plana çıkarılmalıdır.   
 
R744 soğutkanının bu denli yüksek miktarda mobil iklimlendirme sistemlerinde kullanılması ve artan 
bir ivmeyle bu soğutkanın kullanılmasının artması üstün özelliklerinden ötürüdür. R744 soğutkanı 
kullanılması durumunda elde edilecek avantajlar ise aşağıdakiler gibi sıralanabilir; 
 

 GWP değeri mevcut R134a soğutkanıyla kıyaslandığında 1300 kat daha az olduğundan ötürü 
çevreye daha az zararlıdır.   

 Elde edilmesi R134a soğutkanına nazaran yaklaşık 18 kat daha ucuzdur. Kilogram başına 
fiyatı ise R744 soğutkanı için 0,52 € iken mevcut R134a soğutkanı için için 9,38 €dur. (Dupont, 
2010) 

 Hacimsel kapasitesi (birim hacminin taşıyabileceği enerji yoğunluğu) mevcut soğutkan olan 
R134-a’ya nazaran 8.4 kat daha büyüktür.  

 R744 soğutkanının gizli buharlaşma ısısı R134a soğutkanından 2.65 kat daha fazla 
olduğundan aynı soğutmayı gerçekleştirebilecek gaz şarj miktarı R744 soğutkanı için daha az 
olacaktır. Bu durumda boru içindeki akışkan miktarını ve dolayısıyla hızını azaltacağından, 
borulardaki sürtünme kayıpları bu duruma paralel olarak azalacaktır.  

 Yüksek basınçlarda işlev gerçekleştirse de kompresörün sıkıştırma oranı daha düşük 
olduğundan kompresörü çok daha verimlidir.  

 Aynı soğutma yükünü karşılamada kullanılan sistem bileşenlerinin daha az yer kaplayan ve 
daha hafif olmasından ötürü araca binen yük ve dolayısıyla tüketilen yakıt miktarı azalır. 

 ‘’Pull-down" yükü, soğutmanın ilk bir kaç saatinde karşılanması gereken sistemin soğutma 
yükü ataleti olarak ta tanımlanabilen, R744 soğutkanını kullanan sistem tarafından daha hızlı 
aşılır. •35°C dış ortam sıcaklığına kadar çalıştığı durumlarda STK değeri daha yüksektir. Bu 
dereceden sonrada çok büyük farklar iki soğutkan arasında meydana gelmemektedir.  

 Genel olarak R744 soğutkanını kullanan aynı boyutlardaki ısı değiştirgeci daha yüksek ısıl 
kapasiteye sahiptir.  

 R744 soğutkanlı sistemin ilk yatırım maliyeti R134a soğutkanı kullanan sistemden yüksek 
olsada zamanla bu konuda daha fazla inovasyon geliştirileceğinden 2-3 yıl içinde ilk yatırım 
maliyetinin de daha düşük olması beklenmektedir.  

 
R744 soğutkanlı sistemin dezavantajı yüksek basınçta çalışmasıdır. Soğutma ekipmanları üreten 
firmalar tarafından 120 bar mertebelerine kadar çıkan yüksek basınç hattına uygun mukavemeti 
yüksek ve boru çapı düşük özellikte ekipmanların meydana getirilmesiyle bu dezavantajın önüne 
geçilmiştir.  



    _______________________  696 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

KAYNAKLAR 
 
[1] PEAK Mechanical LTD, “History of Refrigeration”, http://www.peakmechanical.ca/history-of-

refrigeration.html (Erişim tarihi: 3 Nisan 2012). 
[2] Life, Development and demonstration of a prototype transcritical CO2 refrigeration system, 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction 
home.showFile&rep=file&fil=LIFE05_ENV_DK_000156_LAYMAN.pdf (Erişim tarihi: 3 Mart 2012). 

[3] International Institude of Refrigeration, Şubat 2010, 15. Informatory of Refrigeration. 
[4] Zeydan, Ö. ve Yıldırım, Y., 11-13 Nisan 2007, Küresel Isınmada Etken Olan Hava Kirleticileri ve 

Ülkemiz Emisyonları, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK 2007, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, İstanbul, 11s. 

[5] Petersen, H.,  May 2009, R744 Automotive MAC-systems, KVCA Net Meeting Hedensted, 
Denmark, 21p. 

[6] Robert, D., Refrigeration and air conditioning – the response to climate change, Bulletin of the IIR 
(No 2001-5), United Kingdom, 8p. 

[7] Montreal Protokolü., 6 Haziran 1990, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal 
Protokolü, 15s. 

[8] Directive 2006/40/EC Of The European Parliament And Of The Councıl, 17 May 2006, relating to 
emissions from air-conditioning systems in motor vehicles and amending Council Directive 
70/156/EEC, Official Journal of the European Union (161/12), 7p. 

[9] Baker J.A., 2003, R152a Refrigeration System For Mobile Air Conditioning SAE Paper (2003-01-
0731). 

[10] Lai, N.A., Vrabec, J, Raabe, G, Fisher, J, and Wendland, W., 2011, Description of HFO – 1234yf 
with BACKONE equation of state. 

[11] Tanaka, K and Higashi, Y., 2009, Thermodynamic Properties of HFO-1234yf. 
[12] Leck, T. J., 2009, Evaluation of HFO-1234yf as a Potential Replacement for R-134a in 

Refrigeration Applications, 3 rd IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer 
Processes of Refrigerants. 

[13] Wang, K., Eisele, M. Hwang, Y. and Radermacher, R., Review of Secondary Loop Refrigeration 
Systems. 

[14] Brown, J.S., Samuel F.Y. and Domanski P.A., 11 January 2011, Comparative Analysis of an 
Automotive Air Conditioning System Operating with CO2 and R134a. 

[15] Guntner, CO2 Gas Cooler Katalogue. 
[16] Çengel Y.A., 2006, Heat and Mass Transfer, Mcgrow Hill Education, 3rd Edition 
[17] Robert, D., Refrigeration and Air Conditioning- The Responce to Climate Change Bulletin of the 

IRR (2001-5), United Kingdom, 8 p. 
[18] Dupont-Cantaş A.Ş. Güneş Gaz Ltd. Şti., 2010 Mayıs. 
[19] Hrnjank P., 17-19 February 2010, Thermodynamıc possıbılıtıes and technologıcal opportunities for 

ımprovıng the scıence of refrıgeratın ın search for low global warmıng thermal systems, 
International Symposium on Next – generation Air Conditioning and Refrigeration Technology, 
Tokyo, 14p. 

[20] Wolf, F., &Team, 23-25 January 2007 , R744 system efficiency improvements through new 
developments, Obrist Engineering. 

[21] Copeland, 1 December 1982, Comprssion Ratio As It Affects Compressor Reliability, Application 
Engineering Bulletin 

[22] Wartenbach, J., 17 – 19 July 2007, Overwiev of Alternative Refrigerants, Presentation on the 
Alternate Refrigerant Systems Symposium, Arizona, 13p. 

[23] Dragi A., 4 March2008 (31 August 2008 paper aceepted), Carbondioxide as the replacement for 
synthetic refrigerants in mobile air conditioning, Thermal Science (3), 10p.  

[24] Ashrae Handbook Fundamentals 2009 
[25] Rozhentsev A., and Wang C., 6 Nisan 2000, Some Design Features of a CO2 Air Conditioner, 

Applied Thermal Engineering. 
[26] Kayansayan N., 13 October 1992 (reseived 5 March 1992), Heat Transfer Characterization of 

Plate Fin-Tube Heat Exchangers, Butterworth – Heinemann and IIR (0140-7007/94/010049-09) 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Bornova, Turkey, 10p. 

[27] Çengel Y. And Boles M., Thermodynamics An Engineering Approach, University of Nevada, Reno 
[28] Kakaç S. ve Liu H., Heat Exchangers Selection, Rating and Thermal Design, Department of 

Mechanical Engineering University of Miami, Florida. 

http://www.peakmechanical.ca/history-of-refrigeration.html
http://www.peakmechanical.ca/history-of-refrigeration.html


    _______________________  697 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

[29] Ankara Metro Şartnamesi 
[30] Rosenberg, The ERP Directive 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Hüseyin Günhan ÖZCAN  
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl bahar 
döneminde Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Termodinamik yüksek lisans programına başladı 
ve ilgili programdan Ocak 2013 tarihinde mezun oldu. 2012 yılında Anadolu Üniversitesin İşletme 
fakültesini bitirdi. 01.03.2011 tarihine SAFKAR Ege Soğutmacılık firmasında işe başlamış olup halen 
firmada Raylı Sistemler Ar-Ge mühendisi olarak çalışmaktadır. 
 
Hüseyin GÜNERHAN  
 
1983 yılında İzmir Atatürk Lisesini bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Makina Mühendisliği Bölümünü 1990 yılında, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji 
Teknolojisi Anabilim Dalında yaptığı yüksek lisans öğrenimini 1992 yılında ve Ege Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Güneş Enerjisi Anabilim Dalında yaptığı doktora öğrenimini 1999 yılında tamamladı. 
1991-2001 yılları arasında, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Anabilim 
Dalında öğretim elemanı görevi ve araştırma görevlisi unvanı ile çalıştı. 2001-2012 yılları arasında ise, 
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında 
öğretim üyesi görevi ve yardımcı doçent doktor unvanı ile çalıştı. 2012 yılından itibaren aynı bölümde 
doçent doktor olarak çalışmaya devam etmektedir. Çalışma alanlarını, ısı transferi, termodinamik, ısıl 
enerji depolama, ısı pompaları ve yeni enerji kaynakları oluşturmaktadır. 
 
Hakan YALDIRAK 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 31.1.1990 tarihinde mezun olmuştur. 1992 
yılında iş hayatına başladığı SAFKAR Ege Soğutmacılık firmasında şu an Ar-Ge Direktörü olarak 
görev yapmaktadır. 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
  TESKON 2013 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU 

 
 
  
 
 
  
 

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARBON DİOKSİT(R744) SOĞUTUCU 
AKIŞKANININ TERMODİNAMİK 
ÖZELLİKLERİNİN ISO17584:2005 ULUSLAR 
ARASI STANDARTI GERÇEK GAZ HAL 
DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ 

 
 

HALİL ATALAY  
BOZOK ÜNİVERSİTESİ 
 
M. TURHAN ÇOBAN  
EGE ÜNİVERSİTESİ 

  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 



    _______________________  701 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

KARBONDİOKSİT(R744) SOĞUTUCU AKIŞKANININ 
TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ISO17584:2005 
ULUSLAR ARASI STANDARTI GERÇEK GAZ HAL 

DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ 
 
 

Halil ATALAY 
M. Turhan ÇOBAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüzde çeşitli soğutucu akışkanlar (soğutkanlar) soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu 
soğutucu akışkanlardan biri olan Karbon dioksit  (R744) soğutkanının termodinamik özellikleri 
Helmholtz hal denklemi tabanlı ve günümüzde uluslararası geçerliliğe sahip ISO17584:2005 gerçek 
gaz hal denklemi ile hesaplanabilmektedir. Karbon dioksit (R744) soğutucu akışkanının termodinamik 
özelliklerinin bu hal denklemi kullanılarak hesaplanmasını sağlayan model java programlama dili 
kullanılarak hazırlanmıştır. Bu modelde doyma termodinamik özellikleri kübik şerit interpolasyonu ile 
eğri uydurularak hesaplanmaktadır. Sıvı ve kızgın buhar bölgelerinde termodinamik özelliklerin 
hesaplanması ise bu hal denklemi kullanılarak yapılmaktadır. Bu çalışmada, ISO17584:2005 gerçek 
gaz hal denklemi, kübik şerit denklemleri ve modelleme detayları üzerinde durulacak ve bu hal 
denkleminden elde edilen veriler tablo değerleri ile karşılaştırılarak hata oranları değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Soğutucu Akışkan, Karbon dioksit, R744, ISO17584:2005 (E), Termodinamik 
Özellikler, Gerçek Gaz Hal Denklemleri… 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
A variety of refrigerants are utilized in refrigeration systems. One of these refrigerants is R744’s 
(carbon dioxide) thermodynamic properties can be calculated by using ISO17584:2005 Helmholtz real 
gas equation of state. A simulation model has been prepared by using java programming language. In 
this model saturation properties have been calculated through cubic spline curve fitting of the table 
values. Liquid and vapor regions have been calculated by using the equation of state. In this work, 
ISO17584:2005 Helmholtz real gas equation of state, cubic spline curve fitting equations and details of 
the model will be emphasized and data sets which are obtained from the equation of state is 
compared with table values and evaluating according to error rates.  
 
Key Words: Refrigerant, Carbon dioxide, R744, Real Gas Equation of States, Thermodynamic 
Properties, ISO17584:2005(E)... 
 
 
 
 
1. SOĞUTKAN ISO 17584:2005(E) HELMHOLTZ HAL DENKLEMİ  

 
Uluslar arası standartlar enstitüsü (ISO) soğutkanların termodinamik özelliklerini hesaplayan çok çeşitli 
formüller olması nedeniyle ve bu özelliklerdeki değişmelerin uluslar arası ticareti etkileyebileceğini göz 
önüne alarak standart hal denklemleri yayınlamış ve mümkün olduğunca bu denklemlerin 
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kullanılmasını istemiştir. Standartta da belirtildiği gibi bu bitmemiş bir prosestir, tüm soğutkanları 
kapsamamaktadır, ancak durumun önemi nedeniyle bir başlangıç olarak 14 soğutkanın termodinamik 
özelliklerini veren veri ile birlikte denklemler bir standart olarak yayınlanmıştır. Standartta aşağıdaki 
soğutkanların verileri yer almıştır: R744(Karbondioksit), R717(Amonyak), R12 (diklorodiflorometan), 
R22 (klorodiflorometan), R32 (Diflorometan), R123 (2,2-dikloro, 1,1,1 trifloroetan), R125 
(Pentafloroetan), R134a (1,1,1,2 tetrafloroethan ), R143a(1,1,1,trifloroetan),R152a(1,1 difloroetan), 
R404A-R125/142a/134a(23/25/52), R407C-R32/125/134a(23/25/52), R410A-R32/125(50/50), R507A-
r125/143A(50/50) 
 
Standart temel hal denklemi olarak Helmholtz serbest enerji denklemi kullanmıştır. Bu denklem saf 
soğutkanlar için: 
 

rid
RT

A
       (1.1) 

 
Denklemdeki “id” alt indisi ideal gaz “r” alt indisi gerçek gaz kısmını vermektedir. 
 

 

    
k
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kkkkN )(exp)(exp/       (1.2) 

 
Buradaki  

 Boyutsuz sıcaklık parametresi T
*
/T 

T
* 

Normalizasyon faktörü genellikle kritik sıcaklığa eşittir 

 Boyutsuz yoğunluk (1/(v  


 Normalizasyon faktörü genellikle kritik yoğunluğa eşittir 

Nk Eğri uydurma ile elde edilmiş ve özel soğutkan için belirlenmiş katsayılar 

k,k,k,k Eğri uydurmalarla özel soğutkan için belirlenmiş çarpanlar 

tk,dk,lk,mk Eğri uydurmalarla özel soğutkan için belirlenmiş üst katsayılarıdır. 
 

Bu denklemde yer alan katsayılar (Karbon dioksit soğutkanı için) tablo 1. 2’ de verilmiştir.  
Denklemin ideal gaz terimi: 
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    (1.3) 

 
Bu denklemdeki  
href: ideal gaz referans entalpisi (Genellikle 0 C de doymuş sıvı entropisi olarak 200 Kj/kg olarak seçilir) 
sref: ideal gaz referans entropisi (Genellikle 0 C de doymuş sıvı entropisi olarak 1 kJ/kg K olarak seçilir) 
href genellikle 0 C de doymuş sıvı entalpisi olarak 200 kJ/kg K olarak seçilir. Ancak değişik 
referanslarda aynı entalpi, entropi değerlerini verme şartıyla seçilebilir. Denklem aynı zamanda ideal 
gaz sabit hacimde ısı kapasitesinin bilinmesini gerektirmektedir. Bu ısı kapasitesi: 
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Buradaki  

T

b
u k

k  , ck, ak ve tk soğutkana eğri uydurma ile elde edilen katsayılardır. 

Bazı denklemler için ideal gaz ek Helmholtz serbest enerji komponenti: 
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ifade edilebilir.  
 
Burada f1, f2, C0, Ck, ak, bk, tk katsayılardır.  
 
Karbon dioksit soğutkanı için ideal gaz kısmının hesaplanmasında “Eşitlik 1. 5” kullanılmıştır. Bu  
eşitlikte yer alan katsayılar Tablo 1.1’de verilmiştir. 

 
Karbon dioksit soğutkanı için Helmholtz serbest enerji denklemine üçüncü bir terim daha ekleyebiliriz. 

 

critrid
RT

A
     (1.1a) 

 

 
k
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kcrit
kN     (1.6) 

 
Burada 
 

   ka

kB
22 1     (1.7) 
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1)1(
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     (1.8) 

 

 22 )1()1(exp   kk DC     (1.9) 

 

Denklemdeki Nk, Ak, Bk, Ck, Dk, k, k terimleri soğutkan için eğri uydurma ile elde edilmiş terimleridir. 
Eşitlik 1.6, 1.7, 1.8 ve 1.9’ da yer alan katsayılar Tablo 1.3’de verilmiştir. 
 
Alternatif olarak Benedict-Webb-Rubin denklemi Hal denklemi olarak verilmişse, bu hal denklemi de  
Gibbs serbest enerji hal denklemine dönüştürülebilir. 
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Denklemde ak eğri uydurma ile elde edilmiş katsayılardır. Daha önce verilen Helmholtz serbest enerji 
denklemini göz önüne alacak olursak: 
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    (1.10a) 
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olarak ifade edilebilir. Bu denklem ideal gaz Helmholtz serbest enerji denklemiyle birlikte kullanılarak 
Gerçek hal denklemi elde edilir. 

 
Soğutkan Helmholtz serbest enerji denklemi elde edildikten sonra türevleri kullanılarak değişik 
termodinamik özellikler türetilir. 
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Doyma bölgesi denklemleri hal denkleminden 

 

),(),( gazvısı PP      (1.19) 

 

),(),( gazsııv gg      (1.20) 

 
Denklemleri kullanarak da elde edilebilir. 
 
Saf gaz katsayılarına örnek değerler olarak karbon dioksit(R744) soğutkanına ait katsayılar Tablo 1.1-
1.2 de verilmiştir. 
 
Tablo 1.1. Karbondioksit(R744) Soğutkanı İçin İdeal Gaz Denklemi Katsayıları(Eşitlik 1.5) [7] 
 

k ak bk ck 

0 0 0 3,5 

1 1,994 270 42 958,499 56 0 

2 0,621 052 475 1858,801 15 0 

3 0,411 952 928 2061,101 14 0 

4 1,040 289 22 3443,899 08 0 

5 0,083 276 775 3 8238,200 35 0 
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Tablo 1.2. Karbondioksit(R744) Soğutkanı İçin Gerçek Gaz Denklemi Katsayıları(Eşitlik 1.2) [7] 
 

k Nk tk dk lk αk mk βk ϒk £k 

1 0,388 568 232 032 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 2,93 854 759 427 0,75 1 0 0 0 0 0 0 

3 -5,586 718 853 49 1 1 0 0 0 0 0 0 

4 -0,767 531 995 925 2 1 0 0 0 0 0 0 

5 0,317 290 055 804 0,75 2 0 0 0 0 0 0 

6 0,548 033 158 978 2 2 0 0 0 0 0 0 

7 0,122 794 112 203 0,75 3 0 0 0 0 0 0 

8 2,165 896 154 32 1,5 1 1 1 0 0 0 0 

9 1,584 173 510 97 1,5 2 1 1 0 0 0 0 

10 -0,231 327 054 055 2,5 4 1 1 0 0 0 0 

11 0,058 116 916 431 4 0 5 1 1 0 0 0 0 

12 -0,553 691 372 054 1,5 5 1 1 0 0 0 0 

13 0,489 466 159 094 2 5 1 1 0 0 0 0 

14 -0,024 275 739 843 5 0 6 1 1 0 0 0 0 

15 0,062 494 790 501 7 1 6 1 1 0 0 0 0 

16 -0,121 758 602 252 2 6 1 1 0 0 0 0 

17 -0,370 556 852 701 3 1 2 1 0 0 0 0 

18 -0,016 775 879 700 4 6 1 2 1 0 0 0 0 

19 -0,119 607 366 380 3 4 2 1 0 0 0 0 

20 -0,045 619 362 508 8 6 4 2 1 0 0 0 0 

21 -0,035 612 789 270 3 8 4 2 1 0 0 0 0 

22 -0,744 277 271 321E-02 6 7 2 1 0 0 0 0 

23 -0,173 957 049 024E-02 0 8 2 1 0 0 0 0 

24 -0,218 101 212 895E-01 7 2 3 1 0 0 0 0 

25 0,243 321 665 592E-01 12 3 3 1 0 0 0 0 

26 -0,374 401 334 235E-01 16 3 3 1 0 0 0 0 

27 0,143 387 157 569 22 5 4 1 0 0 0 0 

28 -0,134 919 690 833 24 5 4 1 0 0 0 0 

29 -0,231 512 250 535E-01 16 6 4 1 0 0 0 0 

30 0,123 631 254 929E-01 24 7 4 1 0 0 0 0 

31 0,210 583 219 729E-02 8 8 4 1 0 0 0 0 

32 -0,339 585 190 264E-03 2 10 4 1 0 0 0 0 

33 0,559 936 517 716E-02 28 4 5 1 0 0 0 0 

34 -0,303 351 180 556E-03 14 8 6 1 0 0 0 0 

35 -0,213 654 886 883E+03 1 2 2 25 2 325 1,16 1 

36 0,266 415 691 493E+05 0 2 2 25 2 300 1,19 1 

37 -0,240 272 122 046E+05 1 2 2 25 2 300 1,19 1 

38 -0,283 416 034 240E+03 3 3 2 15 2 275 1,25 1 

39  0,212 472 844 002E+03 3 3 2 20 2 275 1,22 1 
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Tablo 1.3. Karbon dioksit (R744) Soğutkanı İçin Kritik Bölge Terimlerindeki Katsayılar (Eşitlik 1.6-1.9) 
[7] 
 

k Nk ak bk βk Ak Bk Ck Dk 
40 -0,666 422 765 408 3,5 0,875 0,3 0,7 0,3 10 275 
41  0,726 086 323 499 3,5 0,925 0,3 0,7 0,3 10 275 
42  0,055 068 668 6128 3 0,875 0,3 0,7 1 12,5 275 

 
 
R744 Normalizasyon faktörleri: 
 

T*=304,1282 K, *  mol/l, M=44,0098 g/mol, R=8,31451 J/(mol·K) 

 
R744 Referans parametreleri: 
 
Tref =273,15 K, pref=1,0 kPa, href =21389, 328 J/mol, sref =155,7414 J/(mol·K),  
f1=5,80555135, f2 =1555, 79710  
 
 
 
 
2. DOYMA BÖLGESİNİN HESAPLANMASI 
 
Doyma bölgesinin termodinamik özelliklerinin hesaplanmasında verilerden direk olarak kübik şerit eğri 
uydurma metoduyla eğri formuna dönüştürülmesi yöntemi kullanılmıştır. Kübik şerit interpolasyon 
polinomu; 
 

sk(x)=ak(x-xk)+ bk(xk+1-x)+ [(x-xk)
3
 ck+1 +(xk+1-x)

3
 ck]/(6hk)                   1  k   n     (2.1) 

şeklinde verilmiş ise türev denklemleri: 
 

s’k(x)=ak- bk+ [(x-xk)
2
 ck+1 - (xk+1-x)

2
 ck]/(2hk)                                      1  k   n           (2.2) 

s”k(x)=[(x-xk) ck+1 + (xk+1-x) ck]/hk                                                        1  k   n                   (2.3) 
 
olur burada ak ve bk ck ‘nın fonksiyonu olarak yazılabilir. 
 

bk=[6yk-hkck]/(6hk),                                                                              1  k   n              (2.4) 

ak=[6yk+1-hk
2
ck+1]/(6hk),                                                                       1  k   n                         (2.5) 

   
Bu durumda çözülmesi gereken denklem sistemi sadece ck terimlerine dönüşür. 
 

hk-1ck-1+ 2( hk-1- hk )ck+ hk ck+1 = 6 
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               1  k   n           (2.6) 

 
bu sistemde toplam n-2 denklem mevcuttur.  
 

k
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k

h

yy
w


 1 ,                                                                               1  k   n          (2.7) 

 
tanımını yaparsak çözülecek denklem sistemini 
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şeklini alır. Burada A ve B kullanıcı tarafından verilmesi gereken ikinci türev sınır şartlarıdır. Bu 
denklem sistemi, tablo verileri için çözüldüğünde hata oldukça küçük olduğundan pratik bir sistem 
oluşturur. [3] 
 
 
 
 
3. TERMODİNAMİK VERİLERİN HAL DENKLEMİ VE BİLİNEN TERMODİNAMİK ÇİFT 
KULLANILARAK TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİN HESAPLANMASI 
 

Bölüm 1 deki denklemlerden de görüleceği gibi hal denklemi  (v,T) formunda verilmiştir. Denklem 

özgül hacim(v) ve sıcaklık(T) verildiğinde Helmholtz serbest enerjisini () değerini hesaplar. Bu 
değerin türevlerini kullanarak da P(v,T),h(v,T),s(v,T),g(v,T) diğer termodinamik değişkenleri hesaplar.  
Bu denklemden türettiğimiz tüm diğer basınç, entalpi, iç enerji, entropi, gibbs serbest enerjisi gibi 
termodinamik özellikler de aynı şekilde X(v,T) formundadır. Termodinamik ve ısı transferi hesapları 

yapılırken bilinen termodinamik çift değişebilir. Hal denklemi  (v,T) olarak verildiğinden diğer 
durumların çözümü kök bulma yöntemlerinin kullanılmasını gerektirir. Örneğin v(P i, Ti) değerini bulmak 
istersek F(v, Ti, Pi) =P(v, Ti) -Pi =0 denklemini çözmemiz gerekir. Buradaki Ti ve Pi verilmiş olan 
termodinamik değerler olup v değeri bilinmemektedir. Bu denklemin çözülmesinde kök bulma 
yöntemleri kullanılabilir, Örneğin Newton-Raphson yöntemi: 
 













 

v

PTvF

PTvF
vv

ii

ii
nn

),,(

),,(
1

                 (3.1)  

 
İteratif 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 dönüşüm vermeyebilir, bu 
yüzden hesaplamalarda birden fazla yöntem birlikte kullanılmıştır. Bu tür hesaplama yöntemleri her 
termodinamik değişken çifti için ayrı ayrı göz önünde bulundurularak çözülür. 
 
 
 
 
4. BİLGİSAYAR PROGRAMININ TANIMLANMASI 

 
Çeşitli soğutkanlar için ISO 17584 standardı hal denklemlerini kullanan refISO17584.java programı 
java dilinde geliştirilmiştir. Bu program doyma termodinamik özelliklerinin hesaplanmasında kübik şerit 
interpolasyon formüllerini kullanmaktadır. Termodinamik bilimine göre denge halindeki bir akışkanın 
termodinamik özelliklerini hesaplamak için 2 adet bilinen değişken gerekir. Bizim modelimizde bilinen 
değişken setleri; 
 
tx: sıcaklık-doymuş karışım kuruluk derecesi 
tp veya pt: sıcaklık – basınç 
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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 
gibi değişkenler üzerinden hesaplanabilir. Programlar isteyen kullanıcılar tarafından kendi 
programlarında çağrılarak kullanılabilirler. Programlar java programlama dilinde yazıldığından bir java 
programında, örnek olarak sıcaklık-basınç verileri bilinen termodinamik değişkenler cinsinden: 
 
refISO17584 st=new refISO17584(“R744”); 
double sıcaklık=-10,0; 
double basınç=2648,6; 
double a[]=st. property(“tp”,sıcaklık, basınç); 
 
şeklinde çağrılabilir. Sonuçlar a boyutlu değişkenine 
 
a[0] P basınç KPa 
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 
kullanıcılarımız için refISO17584Table.java programında bir kullanıcı ara yüzü geliştirilmiştir. Bu ara 
yüz çıktısı Şekil 1 de görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 1. refISO17584Table.java Programı Ara Yüz Çıktısı 
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SONUÇLAR 
 

Günümüzde ısıl analizler ve hesaplamalar bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu ortamı daha verimli 
kılabilmek ve mühendislik dizaynlarını daha optimum olarak oluşturabilmek için temel termodinamik ve 
termo fiziksel özelliklerin kolaylıkla hesaplanabilir olması elzemdir.  
 
Gerçekleştirilen bu çalışmadan elde edilen veriler uluslar arası geçerliliğe sahip tablo verileri ile 
karşılaştırılmış ve bu karşılaştırma entalpi ve entropi değerleri için sırasıyla aşağıda yer alan Tablo 3 
ve Tablo 4’te verilmiştir. Buna ilave olarak bu karşılaştırmadan elde edilen hata oranları entalpi ve 
entropi değerleri için Şekil 2 ve Şekil 3’te verilen grafikler ile gösterilmektedir. Bu grafiklerde de 
görüldüğü gibi elde edilen sonuçlar tablo verilerine çok yakındır ve hata oranları çok düşüktür. 
 
Tablo 3. Entalpi Değerleri İçin Karşılaştırma [17]: 
 

T(C) P(kPa) Gerçek Tablo 
Değerleri (kj/kg) 

ISO17584 Model  
Tahmin Değerleri(kj/kg) 

Hata Oranı(%) 

-50 553 432,68 432,56 0,027734 

-40 1004 435,32 435,33 0,002297 

-30 1427 436,82 436,83 0,002289 

-20 1969 436,89 436,9 0,002289 

-10 2648 435,14 435,15 0,002298 

  0 3485 430,89 430,9 0,002321 

 10 4502 422,88 422,89 0,002365 

 20 5729 407,87 407,86 0,002452 

 30 7212 365,13 365,21 0,021905 

 
Tablo 4. Entropi Değerleri İçin Karşılaştırma[17] : 
 

T(C) P(kPa) Gerçek Tablo 
Değerleri (kj/kg.K) 

ISO17584 Model Tahmin 
Değerleri(kj/kg.K) 

Hata Oranı(%) 

-50  553 2,1018 2,1015 0,014273 

-40 1004 2,0485 2,0486 0,004881 

-30 1427 1,998 1,9981 0,005005 

-20 1969 1,9485 1,9486 0,005132 

-10 2648 1,8985 1,8986 0,005267 

  0 3485 1,8453 1,8453 0 

 10 4502 1,7847 1,7847 0 

 20 5729 1,7062 1,7062 0 

 30 7212 1,5433 1,5439 0,038863 

 
 



    _______________________  710 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

 
 

Şekil 2. Karbondioksit Entalpi Değerlerine Göre % Hata Oranı Dağılımı 
 

 

 
 

Şekil 3. Karbondioksit Entropi Değerlerine Göre % Hata Oranı Dağılımı 
 
Ayrıca, bu çalışmamız açık kaynak kodu olarak geliştirdiğimiz ve oldukça geniş bir soğutkan 
gurubunun termodinamik özelliklerini hesapladığımız ve tüm araştırıcılara açık kaynak kodu olarak 
sunmayı planladığımız bir çalışmanın parçasıdır.  
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LİTERATÜRDEKİ OPTİMUM BASINÇ DENKLEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

 
 

Arif Emre ÖZGÜR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
CO2 veya soğutucu akışkan kod numarası ile R744, çevre problemlerinin (sera etkisi ve küresel 
ısınma) önem kazanmasıyla, önemli bir alternatif soğutucu akışkan durumuna gelmiştir. R744’ün kritik 
nokta sıcaklığının düşük olması (31,1 

o
C) sebebiyle, çevrimin ısı atım prosesi transkritik bölgede (kritik 

nokta üstünde) olmaktadır. Dolayısıyla sistemden ısı atımı sürecinde R744 yoğuşmamakta ve gaz 
fazında soğumaktadır. Bu sebeple, konvansiyonel sistemlerde kullanılan kondenser yerine, bir gaz 
soğutucu kullanılmaktadır. Dolayısıyla sistemin gaz soğutucu basıncı belirlenirken, belirli bir yoğuşma 
sıcaklığına karşılık gelen, bir doyma basıncı değeri söz konusu değildir. Bu gaz soğutucunun 
basıncının belirlenmesi özen isteyen ve bazı değişkenlere göre hesaplanması gereken önemli bir 
parametredir. Sistemin enerji ve ekserji verimliliğinin maksimum olabilmesi amacıyla, sistem 
parametrelerine bağlı olarak, bu basıncın optimize edilmesi gereklidir. Bu basınca optimum gaz 
soğutucu basıncı denilmektedir.  
 
Bu çalışmada, optimum gaz soğutucu basıncının önemi ve hangi sistem parametrelerine bağlı olduğu 
ifade edilmiştir. Literatürdeki çalışmalardan elde edilmiş farklı optimum gaz soğutucu basıncı 
denklemleri sunulmuştur. Bu denklemlerin verdiği sonuçlar, sistem verimliliği açısından, 
karşılaştırılmıştır. Sistem tasarımı yapan araştırmacılara, transkritik soğutma çevrimlerinin verimliliğinin 
arttırılmasına yönelik, önerilerde bulunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: CO2, transkritik, soğutma, optimum, gaz soğutucu basıncı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Today, R-744 is assumed as an alternative refrigerant for vapor compression cooling systems and 
heat pumps with increasing importance of environmental problems (global warming and ozone 
depletion problem). Due to low critical temperature of R-744 (31.1 

o
C), R-744 does not condense 

during the heat rejection process. Therefore a gas cooler is used instead of condenser which is used 
in conventional cooling systems. So, there is no specific saturation pressure for determining of the gas 
cooler pressure. Determining of this pressure is important parameter which is calculated with many 
variables. This pressure must be optimized for maximizing of cooling performance and exergetic 
efficiency with some parameters. This pressure is called as optimum gas cooler pressure.  
 
In this study, the importance of optimum gas cooler pressure and parameters which are affecting to 
this pressure is explained. Four different correlation presented for optimum gas cooler pressure are 
comparatively presented. Suggestions made for researchers to increase efficiencies of transcritical 
cooling cycles. 
 
Key Words: CO2, trancritical, cooling, optimum, gas cooler pressure.  
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1. GİRİŞ 
 
Ekonomik ve çevre etkileri dikkate alındığında, soğutma ve iklimlendirme sektöründe kullanılan, 
soğutucu akışkanlar (soğutkanlar), ülkemiz açısından, oldukça yüksek öneme sahiptirler. Ülkemiz 
sanayisi, rekabetçilik ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilme açılarından, dinamik ve güçlü bir yapıya 
sahiptir. Soğutkanlar ise her geçen gün değişim göstermekte ve yenilenmektedir. Soğutkan kullanılan 
kompresörlü soğutma ve iklimlendirme sistemleri, bu değişimden etkilenmekte ve bu da ülkemiz 
sanayisi açısından sürekli bir değişime ve uyum sağlama sürecine yol açmaktadır. Ozon tabakasının 
incelmesi ve küresel ısınmanın etkisini arttırması, alternatif soğutkanlar kavramının ortaya çıkmasına 
ve birçok uluslararası yönetmeliğin/düzenlemenin yayımlanmasına yol açmıştır. Bu süreçte, sürekli bir 
değişime uyum sağlamak zorunda olan ve ihracat yapan firmalar, ihracat yaptıkları ülkelerin çevre 
yönetmeliklerine uygun, soğutkan kullanılan sistemler geliştirmek ihtiyacındadırlar. Bu durumda, 
alternatif ve yerli bir soğutkana ihtiyaç vardır. Ülkemizde, amonyak dışında, önemli miktarda yerli bir 
soğutkan üretimi yoktur. Bu sebeple, soğutkan tedarikinde, ekonomik olarak dışa bağımlı olunan bir 
yapı oluşmaktadır. Hem ekonomik olarak dışa bağımlılığı ortadan kaldırabilecek hem de çevre 
yönetmelikleri açısından uygun görülebilecek soğutkan, günümüzde, karbondioksit (R-744) tir. R-744 
hiçbir firmanın patentli bir ürünü değildir. Yerli kaynaklardan, bol miktarda, üretilmektedir. Günümüzde 
yangın söndürme, gıda v.b. sanayilerde kullanımı yaygındır. R-744’ün sera etkisi yok denilecek kadar 
azdır (GWP = 1) ve ozona bir zararı söz konusu değildir. Yanıcı ve zehirli değildir. Buharlaşma gizli 
ısısı birçok soğutkana oranla nispeten yüksektir. Dolayısıyla belirli bir soğutma kapasitesi için gerekli 
olan boru çapı değerleri daha küçük tutulabilir. Bu da daha az pompalama kaybı anlamına 
gelmektedir. R-744’ün olumsuz yönü, düşük kritik nokta sıcaklığı ve yüksek kritik nokta basıncıdır. Bu 
sebeple soğutma sistemlerinde, belirli ölçüde, yüksek işletme basınçları söz konusudur. Bu yüksek 
basınç, sistem bileşenlerinin tümünün, R-744’e özel olarak tasarlanmasını gerektirmektedir.  
 
R-744’ün başlıca kullanıldığı alanlar, günümüzde, araç iklimlendirme sistemleri, kaskad soğutma 
sistemleri ve havadan veya başka bir kaynaktan suya ısı aktarımı gerçekleştiren, ısı pompalarıdır. 
Çünkü araç iklimlendirme sistemlerinde GWP (Küresel ısınma potansiyeli) 150 den büyük olan 
soğutkanların kullanımı, Avrupa Birliği tarafından, sınırlandırılmıştır. Bu sebeple, araç iklimlendirme 
sistemlerinde, R-744 önemli bir çözüm olmuştur. R-744 ve R-717 soğutkanlarının kullanıldığı kaskad 
soğutma çevrimleri, R-744’ün düşük sıcaklık devresi soğutkanı olarak yaygın kullanıldığı bir 
uygulamadır. Isı pompaları ise R-744’ün tercih edildiği başka bir yaygın uygulamadır. Çünkü R-744, 
kompresör çıkışında oldukça yüksek sıcaklıklara (100 

o
C gibi) ulaşmaktadır ve bu da ısı pompasından 

alınabilecek su sıcaklığının da yüksek olmasına imkân vermektedir. Ayrıca, R-744’ün, suya ısı 
aktarımı sürecinde, R-744’ün sıcaklığı belirli değerlere kadar düşürülebilmektedir. Bu da sistem 
verimliliği için önem arz etmektedir.  
 
R-744’ün kritik nokta sıcaklığının 31 

o
C civarında olması sebebiyle, buhar sıkıştırmalı soğutma veya ısı 

pompası çevrimlerinde, yoğuşturucu olarak bilinen donanım yerine bir gaz soğutucu kullanılır. Çünkü 
R-744, çevrimden ısı atımı sürecinde sıvılaşmamakta ve gaz fazında soğumaktadır. Eğer gaz 
soğutucu çıkışında, R-744’ün, sıcaklığı 31 

o
C’ın altına indirilebilir ise soğutkan sıvılaşmaktadır. Bu 

sıcaklık, hava soğutmalı gaz soğutucular kullanılarak, özellikle sıcak mevsimlerde, oldukça zor 
ulaşılabilir bir değerdir. Bu sebeple su soğutmalı gaz soğutucuların kullanıldığı çevrimler tercih 
edilmektedir. 
 
Bu çalışmada, transkritik çevrimlerde soğutkan olarak R-744’ün kullanıldığı durumlar için optimum 
işletme şartlarının önemine ve çevrim etkinliklerinin iyileştirilebilme yöntemlerine ait değerlendirmeler 
sunulmuştur. Özellikle optimum gaz soğutucu basıncının ve gaz soğutucuyu terk eden soğutkan 
sıcaklığının, çevrim etkinliği açısından, önemi sunulmuştur. Literatürde optimum gaz soğutucu basıncı 
için verilmiş korelasyonların karşılaştırılması ve birbirlerinden farklılıkları tartışılmıştır. Ülkemiz 
soğutma ve iklimlendirme sanayisine R-744’ü efektif kullanabilmeleri için öneriler sunulmuştur. 
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2. TRANSKRİTİK R-744 SOĞUTMA ÇEVRİMİ İÇİN OPTİMUM BASINÇ 
 
Şekil 1’de, transkritik R-744 soğutma çevrimi, şematik olarak LnP-h diyagramı üzerinde sunulmuştur. 
Şekil 1’de gösterilen çevrimde 1-2 buharlaştırıcıda sabit basınç ve sıcaklıkta kaynama, 2-3 
buharlaştırıcıda R-744’ün aşırı kızdırılması, 3-4 sıkıştırma ve 4-5 ise R-744’ün sabit basınçta 
soğutulmasıdır. Kompresör tarafından R-744’ün sıkıştırılması izentropik bir olay olmaktan oldukça 
uzaktır. Kompresörün izentropik verimi Robinson ve Groll tarafından verilen (1) numaralı ifade ile 
hesaplanabilir [1]. 
 

 
 

Şekil 1. Transkritik R-744 Soğutma Çevrimin lnP – h Diyagramı Üzerinde Şematik Gösterimi. 
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Bu ifade de Pgs gaz soğutucu basıncıdır ve optimum değerlerinin elde edilebilmesi için termodinamiğin 
1. yasası çevrime uygulanmalıdır. Soğutma tesir katsayısının maksimum olduğu durumda elde edilen 
gaz soğutucu basıncı, optimum gaz soğutucu basıncı, olarak tanımlanır. Denklem (1) den de 
görüleceği üzere, gaz soğutucu basıncının optimum değerinin kullanılması, kompresörün izentropik 
verimini de doğrudan etkilemektedir.  
 
Optimum gaz soğutucu basıncının önemini vurgulamak için şekil 2 de verilen grafik anlamlıdır. R-744 
için buharlaştırıcı sıcaklığının –10 

o
C, gaz soğutucu çıkış sıcaklığının 35 

o
C olması durumu için 

optimum gaz soğutucu basıncının önemi, literatürdeki bir çalışmada, sunulmuştur [2]. Bu şekilde 
verilen durum için ηk = 0.841 olarak hesaplanmıştır.  

 
Şekil 2’den görüldüğü üzere, sistemin etkinliği gaz soğutucu basıncına aşırı ölçüde bağımlıdır. Bu 
bağımlılık değişik sistem şartlarında artma veya azalma eğilimi gösterse de optimum gaz soğutucu 
basıncı sistem etkinliği için önemini kaybetmez. Transkritik R-744 soğutma çevrimlerindeki gaz 
soğutucu basıncının, olması gereken optimum değerden, daha yüksek veya alçak olması, sistemin 
soğutma etkinliğini azaltmaktadır. Bu sebeple özen gösterilmesi gereken önemli bir tasarım 
parametresidir. Tasarlanan sistem tek kademeli veya çok kademeli çevrim olsa dahi, transkritik R-744 
soğutma çevrimlerinde, gaz soğutucu basıncının mutlaka bir optimum değeri vardır. Sistemin hem 
soğutma etkinlik katsayısının ve hem de ekserji veriminin maksimum olabilmesi için optimum gaz 
soğutucu basıncı önem arz eder.  
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Şekil 2. Optimum gaz soğutucu basıncı sistemin STK değeri üzerine etkisi için bir örnek [2]. 
 
Kritik nokta üstü R-744 çevrimlerinin etkinliği açısından gaz soğutucu basıncı ve gaz soğutucudan 
çıkan R-744’ün sıcaklığı çok büyük öneme sahiptir [3]. Bu sistemlerin soğutma etkinliği ve ekserji 
verimi, belirli bir gaz soğutucu basıncında optimum bir değere ulaşır. Bu optimum değer aynı zamanda 
diğer tasarım ve çalışma parametrelerine göre de artma ve azalma eğilimi gösterir. Kauf tarafından 
1999 yılında yapılan bir çalışmada optimum gaz soğutucu basıncı, sadece çevre havası sıcaklığına 
bağlı olarak, sunmuştur [4]. Kauf tarafından önerilen korelasyon; 

 
Popt,gs = 2.6 Tçevre  (Bar) (2) 
 

şeklindedir. Bu ifade sadece 35 
o
C ile 50 

o
C çevre sıcaklıklarında geçerlidir. Chen ve Gu tarafından 

2005 yılında yapılan bir çalışmada, optimum gaz soğutucu basıncı yine çevre havası sıcaklığına bağlı 
olarak verilmiştir ve 

 
Popt,gs = 0.2304.Tçevre + 1.929  (MPa) (3) 
 

ifadesi ile matematiksel olarak sunmuşlardır [5]. Burada 0.2304 ve 1.929 olarak verilen sabitler, 
çevrimin özelliğine, göre değişmektedir. Yine bu ifade 30 

o
C ile 50 

o
C çevre sıcaklıklarında geçerlidir. 

Liao vd. tarafından 2000 yılında yapılan bir çalışmada ise optimum gaz soğutucu basıncı; 
 
Popt,gs = (2.778 – 0.0157.Tb).Tgs,çıkış + (0.381.Tb – 9.34)  (Bar) (4) 
 

ifadesi ile sunulmuştur [6]. Burada Tb, R-744’ün buharlaştırıcıdaki buharlaşma sıcaklığı ve Tgs,çıkış ise 
R-744’ün gaz soğutucudan çıkış sıcaklığıdır ve şekil 1 de görülen LnP-h diyagramındaki 5 noktasının 
sıcaklığını ifade etmektedir.  

 
Özgür vd. tarafından, 2010 yapılan bir çalışmada ise optimum gaz soğutucu basıncı aşağıdaki ifadeyle 
sunulmuştur; 

 
Popt,gs = a + b.Tb + c.Tgs,çıkış + d.(Tgs,çıkış)

2
 + e.(Tgs,çıkış)

3
    (Bar)        (5) 

 
Bu ifade içinde yer alan a, b, c, d ve e sabitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 1. Denklem (8) deki Sabitler [2]. 

 

Sabit a b c d e 

Değer 283.5689 -0.10102 -20.2585 0.59476 -0.00504 
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(5) nolu denklem –25 
o
C < Tb < 0 

o
C buharlaşma aralığında ve 30 

o
C < Tgs,çıkış < 55 

o
C geçerlidir. 

Dolayısıyla (5) numaralı denklem, literatürde yer alan çalışmalar içinde, en geniş geçerlilik aralığına 
sahip denklemlerden biridir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Optimum gaz soğutucu basıncının belirlenmesi için verilen (2) ve (3) numaralı denklemleri 
karşılaştırmak mümkündür. Fakat bu karşılaştırma sonuçları, sadece hava soğutmalı, gaz 
soğutucuların kullanıldığı sistemler için geçerlidir. Bunun anlamı, optimum gaz soğutucu basıncının, 
sadece gaz soğutucuyu terk eden, R-744’ün sıcaklığının bir fonksiyonu olduğunu kabul etmektir. Bu 
oldukça mantıklı ve basit bir yaklaşımdır. Çünkü çevrimin optimum gaz soğutucu basıncı, R-744’ün 
buharlaşma sıcaklığına çok aşırı bağımlı değildir.  
 
Optimum gaz soğutucu basıncı için verilen denklem (2), (3), (4) ve (5) in verdiği sonuçlar, şekil 3’te 
karşılaştırılmıştır. Denklem (4) ve (5) ile sonuç alabilmek için R-744’ün buharlaşma ve gaz 
soğutucudan çıkış sıcaklığına gereksinim vardır. Şekil 3 de sunulan karşılaştırmada, R-744’ün 
buharlaşma sıcaklığı –15 

o
C ve gaz soğutucudan çıkış sıcaklığı ise çevre sıcaklığından 3 

o
C daha 

yüksek (3 
o
C yaklaşım sıcaklığı) olarak seçilmiştir. Denklem (5)’in geçerlilik aralığı daha geniştir. Bu 

sebeple, şekil 3’te verilen grafikte, 55 
o
C çevre sıcaklığına kadar optimum gaz soğutucu basıncı 

değerleri sunulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Denklem (2), (3), (4) ve (5) in Verdiği Sonuçların Karşılaştırılması. 
 

Şekil 3 göstermektedir ki, hava soğutmalı gaz soğutucu kullanılan, transkritik R-744 soğutma 
çevrimleri için dış hava sıcaklığı önemli bir parametredir. Bu sıcaklığın artışı sistemde daha yüksek 
gaz soğutucu basınçlarının sağlanmasını gerektirmektedir. Bu da kompresör ve diğer sistem 
elemanları açısından arzu edilmez. Bu sebeple, su soğutmalı, gaz soğutucu kullanılan sistemlerde, 
daha düşük, çalışma basınçları söz konusudur. Çevre dostu soğutkan kullanılması arzu edilen sıcak 
su ısı pompaları için R-744 mükemmel bir alternatiftir.  
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KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
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Hakan YALDIRAK  
 
 
 
 
ÖZET 
 
Son zamanlarda, dünya genelinde iklim değişikliği nedeniyle, bütün ülkeler ozon tabakasında 
inceleme ve küresel iklim değişikliklerini önlemek için kendi çabalarını ortaya koymaktadırlar. Otomobil 
endüstrisinde ozon inceltme etkisi (ODP) sıfır olan R-134a gazı klima sistemlerinde yaygın olarak 
kullanılmasına rağmen küresel ısınma etkisi (GWD) yüksektir. Bu yüzden R-134a gazının yerine 
geçecek alternatif soğutkanlar üzerine araştırmalar yapılmaktadır R-152a gazının ODP’si sıfır ve 
düşük GWD ye sahip olması nedeniyle son zamanlarda alternatif bir gaz olabileceği göz önüne 
alınmaktadır. Bu çalışmada otomotiv endüstrisinde R-134a gazının yerine geçebilecek R-152a gazının 
kullanılabilirliği ve uygunluğu incelenerek R-152a gazının özellikleri (yanıcılık, zehirliliği, termodinamik 
özellikleri ve uyumluluğu vs.) ve performansı hakkında bilgi verilecektir. Bu konular üzerine yapılan 
araştırmalar ve sonuçlar verilerek halen kullanılmakta olan R-134a gazı ile karşılaştırma yapılacaktır. 
Ayrıca otomobil klima sistemlerinde kullanılacak 152a gazı performansını değerlendirmek için 
hesaplamalar yapılmıştır. Sabit bir evaporatör soğutma yükünde (Qe=1,5 kW) kondenserde atılan ısı 
yükler, kompresörün çektiği güç (Wk) ve soğutma tesir katsayıları (COP) farklı evaporatör buharlaşma 
sıcaklıkları (Te=(-20)-10

o
C aralığında) ve farklı kompresör devir sayılarında (n=450-1800 dev/dak 

aralığında) incelenmiştir.  Çalışma sonunda incelen gazlar için R152 gazının R134a gazı ile hemen 
hemen aynı performansa sahip olduğu görülmüştür. Buda mevcut otomobil sistemlerinde R-134a gazı 
kullanan soğutma sistemlerinde çok küçük değişiklikler yapılarak veya hiç değişiklik yapılmadan 
kullanabileceğini göstermiştir.  

 
Anahtar Sözcükler: R-152a gazı, Otomobil Klima Sistemleri, Küresel Isınma, Ozon incelmesi, Ozon 
delinmesi, Alternatif Gazlar 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Recently, due to the climate change all over the world, all the countries put their efforts to prevent 
climate change and ozone depletion. R-134a has been widely used as an AC (air conditioning) 
refrigerant in the automobile industry. Although R-134a has a small effect on the ozone depletion, it 
has a great influence on the global warming. Thus, the researchers are trying to find alternative 
refrigerants in replace with the R-134a. In these days, R-152a has been considered as an alternative 
refrigerant because of its having a zero ODS and little GWD. 
 
In this study, the possible usage of the R-152a in replace with R-134a in the AC system of an 
automobile and the properties of the R-152 will be investigated theoretically. The studies have been 
conducted in this field so far and the results of these studies will be presented and compared with the 
R-134a still used. Also, the effect of the R-152a on the performance of the AC system of an 
automobile has been examined analytically. At a constant evaporator cooling load (Qe=1,5 Kw), the 
heat rejected from the condenser, compressor power and performance coefficient of the AC system 
(COP) have  been studied for various evaporator temperature (Te=(-20)-10

o
C) and compressor 
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rotational speeds (n=450-1800 rpm). As a result of this study, it has been observed that R-152a and 
R-134a do not lead to any significant difference on the performance of the cooling system. Therefore, 
R-152a can be used alternately as a cooling refrigerant in the AC system of the current automobiles 
with or without small modifications of their AC systems. 
 
Keywords: R-152a refrigerant, Air conditioning system of automobile, Global warming, Ozone 
depletion, Ozone hole, Alternative refrigerants 
 
 
 
 
1. GİRİŞ  
 
Mekanik sistemler için soğutkanlar geliştirilmeye ilk başlanıldığında, genel olarak Amonyak, 
Karbondioksit, Sülfürdioksit ve Metil Klorid kullanılmaktaydı. Bütün bu soğutkanlar zehirli ve tehlikeli 
olarak bilinmekteydi. Bununla beraber 1931 de koloroflorokarbon (CFC) ve hidrokloroflorokarbon 
(HCFC) soğutkanları daha güvenli alternatif seçenekler olarak ortaya çıkmıştır [1,2]. 
 
CFC ve HCFC Soğutucu akışkanların ise atmosferin yukarı tabakasında bulunan, stosfer tabakasında 
birikerek ozon tabakasını deldiği ve küresel ısınmaya neden olduğu bilinmektedir [3]. 1974 yılında 
Rowland CFC nin gerekli şartlar sağlandığında Ozonu katalitik olarak ayrıştırma yeteneğine sahip 
olduğunu gösterir bir çalışmasına göre; 60 yıl içerisinde Ozonu CFC lerin %7 oranında aşındıracağını 
saptamıştır [4]. CFC’lerin ve HCFC’lerin (hidrokloroflorokarbonların) yanı sıra HFC’ler 
(hidroflorokarbon) de dahil olmak üzere tüm soğutucu akışkanlar sera gazı etkisini artırarak küresel 
ısınmanın hızlanmasına yol açmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için, soğutucu akışkanların üretimi 
ve kullanımı konusunda çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır [4].  
 
Avrupa Birliği ülkeleri artan Küresel ısınma değerleri sonucunda,  yaygın olarak kullanılan R-134a 
gazının yüksek GWD değerine sahip olması sebebiyle yasal bir düzenlemeye giderek 2011 tarihi ile 
134a gazının araçlarda kullanımını yasaklayan bir yasa çıkarmıştır. Bu yasaya göre, kullanılacak 
gazın GWP değerinin 150 den az olması gerekmektedir. 2008 yılında kanunlaşan yasaya göre 2017 
tarihi itibari ile araçlarda R134a gazı kullanımı tamamen ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu değişim 
sürecinde Otomotiv endüstrisi ve kimya endüstrisi, soğutucu akışkan olabilecek bir alternatif üzerinde 
çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Bu alternatifin, mevcut sistem ekipmanların da önemli bir değişiklik 
yapmadan, doğrudan kullanım özelliği taşıması gerekmektedir. Alternatif soğutucu akışkan denildiği 
zaman ilk akla gelen C02 gazı yüksek çalışma basıncı ile doğrudan kullanım seçeneği 
sunamamaktadır. Ve sistemde yapısal ayrıca değişikliklere neden olacağı için, sentetik soğutucu 
akışkanlara doğru çalışmalar yoğunlaştırılmaktadır [6]. Yapılan çalışmalarda R134a soğutucu 
akışkanının yerine kullanılabilecek doğrudan sistemde yapısal değişikliğe sebep olmadan 
çalışabilecek alternatif gazlardan R152a gazı bu çalışmada değerlendirmeye alınmış ve incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. SOĞUTUCU GAZLAR  
 
Soğutucu akışkanları kloroflorokarbon (CFC), hidrokloroflorokarbon (HCFC), hidroflorokarbon (HFC) 
seklinde üç kategoride inceleyebiliriz. 
 
 
2.1. Kloroflorokarbon (CFC) 
 
CFC’ler zehirleyici ve yanıcı olmamaları, kararlı doğası ve ısıl özellikleri nedeniyle uzun bir süre 
soğutma alanında önemli bir seçenek olarak kullanılmıştır. Ozon tabakası üzerinde en fazla tahribat 
yapan soğutucu akışkanlardır. Klor ve brom içeren bu akışkan ozon gazı ile reaksiyona girerek klor 
monoksit ve brom monoksit oluşturarak ozon tabakasının incelmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple: 
CFC üretimi 2006 da montreal protokolü ile tamamen durdurulmuştur. 
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2.2. Hidrokloroflorokarbon (HCFC) 
 
HCFC’ler de klor atomu içerdiği için ozon tabakası ile reaksiyona girerler. Buna rağmen HCFC’lerin 
yapısında hidrojen bulunduğu için kimyasal kararlılıkları çok zayıftır. Atmosferde mevcut yapıları 
bozulmadan uzun süre kalamazlar. HCFC’ler atmosfere doğru yükselirken yapılarındaki hidrojen 
havadaki su molekülleri ile reaksiyona girerek yapıları bozulur. 
 
HCFC’lerin önemli özellikleri şunlardır: Atmosferde kimyasal yapıları bozulmadan uzun süre kalmazlar 
(15-20 yıl). Ozonu delme potansiyelleri düşüktür. Uygulamada en çok kullanılan HCFC’ler şunlardır: R-
22, R-124, R-123. 
 
Bu akışkanların ozon gazını tahrip etmeleri gerekçesiyle geçiş dönemi diye tanımlanan bu 
akışkanların üretimine 2020 yılına kadar izin verilmektedir ve kullanımına ise 2030 yılında son 
verilecektir 
 
 
2.3. Hidroflorokarbon (HFC) 
 
HFC’lerin yapısında klor atomu içermeyen eten, metan gibi doğalgazlardan sentezlenmiş olup klor 
yerine hidrojen ikame edilmektedir. HFC türü akışkanlar CFC ve HCFC ye göre çevreye çok daha az 
zarar verir. Dolayısıyla bu akışkanın diğer akışkanların kullanıldığı sistemlerde hiçbir değişiklik 
yapılmadan kullanılması istenmektedir. Ancak bu pek mümkün olmamaktadır. HFC türü akışkanlar 
eskiden beri kullanılmakta olan mineral ve sentetik yağlama yağları ile karışmamakta dolayısıyla 
yağlama sisteminde gerektiği gibi dolaşamamaktadır. Bunun sonucunda yağ, sistemin kondenser ve 
özellikle evaporatörde sıvılaşıp ısı geçişini önemli ölçüde azaltmaktadır. 
 
R22 Gazı: Diğer florokarbon soğutucu akışkanlarda olduğu gibi R22’de emniyetle kullanılabilecek 
zehirsiz, yanmayan, patlamayan bir akışkandır. R22, derin soğutma uygulamalarına cevap vermek 
üzere geliştirilmiş bir soğutucu akışkandır, fakat paket tipi klima cihazlarında, ev tipi ve ticari tip 
soğutucularda da, bilhassa daha kompakt kompresör gerektirmesi (R12’ye nazaran takriben 0.60 katı) 
ve dolayısıyla yer kazancı sağlaması yönünden tercih edilir. Çalışma basınçları ve sıcaklıkları R12’den 
daha yüksek seviyede ve fakat birim soğutma kapasitesi icin gerekli tahrik gücü takriben aynıdır. 
 
R134a gazı (CF2CH2F): Ev tipi soğutucular, dondurucular ve otomobil klimaları. R134a, termodinamik 
ve fiziksel özellikleri ile R12’ye en yakın soğutucudur. Halen ozon tüketme katsayısı 0 olan ve diğer 
özellikleri açısından en uygun soğutucu maddedir. Araç soğutucuları ve ev tipi soğutucular için en 
uygun olan alternatiftir. Ticari olarak da temini olanaklıdır. Yüksek ve orta buharlaşma sıcaklıklarında 
ve/veya düşük basınç farklarında kompresör verimi ve sistemin COP (cofficient of performance) değeri 
R12 ile yaklaşık aynı olmaktadır. Düşük sıcaklıklar için çift kademeli sıkıştırma gerektirmektedir. 
 
Bugün, ideal soğutuculardan beklenen gereksinimler artmıştır. Ek ana gereksinimler artık sıfır Ozon 
Tüketim Potansiyeli (ODP) ve Küresel Isınma Potansiyeli (GWP)’ni içermektedir. Hidroflurokarbon 
soğutucu akışkanı R134a, buzdolaplarında kullanım açısından lider durumundadır. R134a’nın ozon 
tüketim potansiyeli (ODP) sıfır olmasına rağmen, Küresel ısınma potansiyeli (GWP) diğer soğutucu 
akışkanlara göre yüksektik (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Gazların Termodinamik Özellikleri. 
 

Soğutucu 
Akışkan 

Kimyasal 
Formül 

Molekül 
Ağırlığı 

Kaynama 
Noktası (°C) 

Ozon Tüketim 
Potansiyeli (ODP) 

Küresel Isınma 
Potansiyeli (GWP) 

R32 CH2F2 52 -51.7 0 650 

R134a C2H2F2 102 -26.1 0 1300 

R152a C2H4F2 66 -24.0 0 140 

 
Yüksek Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip R134a gazı için uluslararası endişeler, bazı Avrupa 
ülkelerini R134a’nın soğutucu/donduruculardan kaldırılmasına ve buzdolaplarında kullanımının terk 
etmesine yol açmıştır. Bu sebepten dolayı R134a’nın kullanımı ve üretimi yakın gelecekte sona 
erdirilecektir. Bu nedenle termodinamik olarak R134a kadar etkili soğutucu akışkanlara ihtiyaç 
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duyulacaktır. Bu makalede, buhar sıkıştırmalı arabaların soğutucu sistemlerinde R134a ve diğer iki 
düşük GWP ye sahip HFC soğutucu akışkanın (R22 ve R152a) performansı karşılaştırılmıştır. 
Soğutucu performans parametreleri paket program (COOLPACK) kullanılarak hesaplanmıştır.  
 
Bir soğutucu akışkanın kabul edilebilmesi için emniyetli bir şekilde kullanılabilir. Emniyetin sağlanması 
da soğutucu akışkanın iki temel özelliği ile ilgilidir. Bunlar soğutucu akışkanın zehirleme etkisi 
(zehirliliği) ve yanıcılık özelliğidir. Emniyet sınıflandırmasında bir harf ve bir sayı kullanılarak ifade edilir 
(örnek olarak A2). Alfabetik büyük harf zehirlilik özelliğini, sayı ise yanıcılığı ifade eder. 
1.Zehirlilik Yönünden Sınıflandırma 
2.Yanıcılık Sınıflandırılması 
 
 
2.4. Zehirlilik Özelliği 
 
Soğutucu akışkanlar zehirlilik yönünden iki gruba ayrılır: 
1. A sınıfı: Derişikliği 400 ppm’e eşit veya onun üzerindeki soğutkanları gösterir (düşük zehirlilik). 
2. B sınıfı: Derişikliği 400 ppm’in üzerindeki soğutkanları gösterir (yüksek zehirlilik). 
 
Bazı gazların zehirlenme etkisi Tablo 2’de gösterilmiştir. ATEL(acute toxicity exposure limit) olarak 
adlandırılan bu değer 30 dakikadan kısa bir süre içerisinde sağlığı kötü bir şekilde etkilemeyecek 
maksimum limiti göstermektedir. Yani ortamdaki R-152a miktarı 50 000 ppm’ in üzerine çıkmadığı 
sürece herhangi bir zehirleyici etki yaratmayacaktır. Görüldüğü gibi R-152a nın ATEL değeri R-12  ve 
CO2 gazından daha uygun ve R-134a gazı ile ise aynıdır. ASHRAE standartların da R-152a’nin 
zehirlilik sınıfını B olarak belirtilmiştir. 
 
Tablo 2. Soğutucu Akışkanların Zehirlenme Etkisi.  
 

Soğutucu akışkan ATEL (ppm)-(mg/L) 

R-12  18 000 

R-134a  50 000 

R152a  50 000 

CO2  40 000 

R-1234yf 101 000 

 
Tablo.3. Yanıcılık Sınıflandırılması. 
 

Yanıcılık sınıfı 

Zehirlilik sınıfı 

Grup A Grup B 

Düşük zehirlilik Yüksek zehirlilik 

3 
Yüksek 
yanıcılık 

A-3 Metan, 
Propan, bütan 

B3 

2 
Düşük 

yanıcılık 
A1-HCFC-142b 

HFC-152b 
B2-amonyak 

1 

Alevlenme 
özelliği yok 

A1-CFC-11,12, 
113,114,R500, 

502, R22, 
R134a 

B1-HCFC-123 

 
 
2.5. Yanıcılık Sınıflandırması 
 
ASHRAE 34’de soğutucu akışkanlar yanıcılık özelliklerine göre üç kategoriye ayrılmıştır. 
 

 Sınıf 1; 21°C’de ve 101 kPa basınçta alevlenme testinde yanmayan soğutkanları gösterir; 

 Sınıf 2; 21°C’de, 101 kPa basınçta 0.10 kg/m
3 
yoğunlukta düşük yanıcılık gösteren ve 19 kJ/kg 

dan düşük yanma ısısı üreten soğutkanları ifade eder (HOC<19MJ/kg), 
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 Sınıf 3; 21°C’de, 101 kPa basınçta 0.10 kg/m
3 

yoğunlukta yüksek yanıcılık gösteren ve 19 
kJ/kg dan büyük veya ona eşit yanma ısısı üreten soğutkanları ifade eder (HOC>19MJ/kg). 

 
 
2.6. Yanıcılık Temelleri 
 
Yanma limitlerini belirleyen iki kavram; alt yanma limiti (LFL: lower flame limit) ve üst yanma limitidir 
(UFL: upper flame limit). Alt yanma limiti bir soğutucu akışkanın yanması için ortamda bulunması 
gereken minimum miktarını belirtmektedir. Üst yanma limiti ise yanma oluşması için havada 
bulunabilecek maksimum soğutkan miktarını göstermektedir. Havadaki soğutkan yüzdesi belli bir 
miktarın üzerine çıktığı zaman yanması için yeterli oksijen miktarı bulunmayacaktır.  Şekil 1 de ise sağ 
üst köşeye doğru yanma etkisinin arttığı görülmektedir. Şekilden de görüleceği üzere R-152a’nın bir 
miktar yanma etkisi bulunmaktadır.   
  
R152a Soğutkanı R12 ve R134a dan daha iyi COP’a sahip olan, Termodinamik ve fiziksel özellikleri 
R12 ve R134a’ya çok yakın olan bu yüzden dönüşümlerde kompresörde herhangi bir modifikasyona 
gerek bulundurmayan bir soğutkandır ve R152a gazı mineral yağlarla da iyi uyum sağlayan gazdır.  
 

 
 

Şekil 1. Yanmanın Yaratacağı Etki 
 
Ozon tahribatına neden olmayan ve sera etkisi çok düşük olan bir gazdır. Yanıcı ve kokusuz olan 
R152a zehirleyici özellik göstermez [13]. Montreal Protokolü kapsamında üretimi ve kullanımı 
yasaklanan gazların yerine kullanılabilmesi için, teknik özelliklerinin, istenen seviyede olması 
gerekmektedir. R152a soğutkanı için bazı teknik özellikleri aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 4. Soğutucu gaz R152a’nın Teknik Özellikleri.  
 

Kimyasal Bileşimi CH2H4F2 – Difluoroethane    [7] 

Yanıcılık Sınıfı 2A   [7] 

Yanması için gerekli Limitleri (Havada) (UFL-LFL) %16.9 - %3.9  [9] 

Kaynama Noktası @ 101,325 kPa -24.7 
o
C [7] 

Yoğunluk 0,90 g/cc 25 
o
C – Sıvı [7]  

Buhar basıncı 87 psi 25 
o
C  [9] 

Moleküler Ağırlığı 66.05  [9] 

ODP O   [7] 

GWP 140  [8] 

Zehirleme Etkisi (ATEL) 50.000  ppm  [10] 

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  454 
o
C [9] 

Gaz Sabiti 125,882 j/(kg.K) [12] 

Isı İletim Katsayısı (25
o
C) 0.0113   ( w/m.k ) [12] 

 
 
 
 
3. SOĞUTMA SİSTEMİ İÇİN HESAPLAMALAR 
 
Otomobil soğutma sistemlerinin performans değerlerini bulmak için farklı evaporatör sıcaklıkları (Te=(-
20)-10

o
C), farklı kompresör devir sayıları (n=450-1800 dev/dak), sabit kondenser sıcaklığı (Tk=40

o
C) 

ve sabit soğutma yük (Qe=1,5 KW) değeri için hesaplamalar paket programı COOLPACK kullanılarak 
yapılmıştır. Soğutucu gazlar R152a, R134a ve R22 dikkate alınmıştır. Tüm hesaplamalarda gerçek 
uygulamalara benzemesi için soğutma sisteminde aşırı soğutma ∆Tasoğ=7

o
C, aşırı kızdırma 

∆Takızğ=5
o
C, volumetrik verim=0,7 alınmıştır. Kompresör 4 silindirli, silindir çapı 35 mm, strok uzunluğu 

28,5 mm alınmıştır. 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Şekil 2’de Kondenserde atılan ısı yükünün (Qk) evaporatör buharlaşma sıcaklığına (Te) göre değişimi 
gösterilmiştir.  Şekilden görüldüğü gibi R152a, R134a ve R22 gazları için kondensere atılan ısıl yükler 
büyük benzerlik göstermektedir. Düşük evaporatör buharlaşma sıcaklıklarında kondenserde atılan ısıl 
yükler daha fazla olmakta ve evaporatör sıcaklığı yükseldikçe kondenserde de atılan ısıl yükler de 
yavaşça azalmaktadır. Bunun nedeni düşük evaporatör sıcaklıklarında kompresör için daha fazla güç 
çekmekte ve bunun sonucunda kondenserde ısıl yükde artmaktadır (Şekil 3). Çünkü kondenserde 
atılan ısıl yük (Qk) evaporatör soğutma yükü (Qe) ile kompresörde tüketilen enerjilerin (Wk) toplamına 
eşittir. Evaporatör soğutma yükü (Qe)=1,5 kW sabit olduğu için kondenser ısıl yükü (Qk) de kompresör 
işiyle artış göstermektedir.  Bu durum Şekil 4’den de açıkça görülebilir.  Şekil 5’de ise kondenserde 
atılan ısı yükün kompresör devir sayısı ile değişimi gösterilmiştir. Artan devir sayısı ile birlikte 
kondenser atılan ısıl yükte artmaktadır. Burada devir sayısı ile birlikte kompresörde harcanan iş 
artmakta ve sonuçta evaporatörde atılan ısıl yükü de artırmaktadır.  
 
Şekil 6’de incelenen soğutucu gazlar için kompresörün devir sayısının evaporatör buharlaşma 
sıcaklığına göre değişimi gösterilmiştir. Buradan görüldüğü gibi düşük buharlaşma sıcaklığında 
kompresör daha yüksek devirlerde dönmekte ve artan buharlaşma sıcaklığıyla devir sayısı 
düşmektedir.  Burada yine kompresör devir sayıları R134a ile R152a gazları için büyük benzerlik 
göstermektedir. Burada devir sayılarının, düşük buharlaşma sıcaklıklarında büyük olmasının nedeni 
artan kompresör işiyle açıklanabilir. İncelenen gazlar için kompresör devir sayısı, artan buharlaşma 
sıcaklığı ile yavaşça azalış göstermektedir ve devir sayıları evaporatör sıcaklığına göre R134a ve 
R152 gazları için hemen hemen aynı olmaktadır. Diğer iki gazın devir sayıları R22 gazı ile 
karşılaştırıldığında düşük evaporatör sıcaklıklarında yaklaşık %80’lik bir artış görülmektedir.  
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Şekil 7’da kompresörün giriş ve çıkış basınç oranlarının evaporatör buharlaşma sıcaklıklarına göre 
değişimi gösterilmiştir. Buradan görüldüğü gibi artan buharlaşma sıcaklığı ile basınç oranları düşmekte 
ve basınç oranları R134a ve R152 gazları için hemen hemen aynı olmaktadır. Bu durum soğutma 
tesisatında herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı basınç oranlarında çalışan tesisatta R134a gazı 
yerine R52a gazının kullanılabileceğini bize göstermektedir. Ya da çok küçük değişiklikler yapılarak 
kullanabilineceği anlamına gelmektedir. Genelde soğutma sistemleri tesisatındaki yapılacak değişiklik 
sistemin basınç oranları değiştiği zaman dikkate alınmaktadır. Bunun yanı sıra aynı zamanda boru 
malzemesinin soğutucu gaz ile uyumunun da dikkate alınması gerekmektedir. Uyumsuzluk halinde 
boru malzemesinin tipinde de değişikliliğe gidilmesi gerekir.  
 

 
 

Şekil 2. Kondenser de Atılan Isı Yükünün 
Evaporatör Buharlaşma Sıcaklıkları İle Değişimi 

(Tk=40
o
C, Qe=1,5 kW) 

 
 

Şekil 3. Kondenser de Atılan Isı Yükünün 
Kompresör Devir Sayısı İle Değişimi  

(Tk=40
o
C, Qe=1,5 kW) 

 

 
 
Şekil 4. Kompresör İşinin Evaporatör Buharlaşma 

Sıcaklıkları İle Değişimi 
(Tk=40

o
C, Qe=1,5 kW) 

 
 
Şekil 5. Kompresör İşinin Kompresör Devir Sayısı 

İle Değişimi 
(Tk=40

o
c, Qe=1,5 Kw) 
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Şekil 6. Kompresör devir sayısının evaporatör 
buharlaşma sıcaklıkları ile değişimi (Tk=40

o
C, 

Qe=1,5 kW) 

 
 
Şekil 7. Kompresör basınç oranının evaporatör 
buharlaşma sıcaklıkları ile değişimi (Tk=40

o
C, 

Qe=1,5 kW) 

 
 

Şekil 8. Sistemin soğutma performansı COP’nin 
evaporatör buharlaşma sıcaklıkları ile değişimi 

(Tk=40
o
C, Qe=1,5 kW) 

 

 
 
Şekil 9. Sistemin soğutma performansı COP’nin 

kompresör devir sayısı ile değişimi 
(Tk=40

o
C, Qe=1,5 kW) 

 
 

Şekil 10. Soğutucu Gaz Kütle Debisinin 
Evaporatör Buharlaşma Sıcaklığıyla İle Değişimi 

(Tk=40
o
C, Qe=1,5 kW) 

 
 

Şekil 11. Soğutucu Gaz Kütle Debisinin 
Kompresör Devir Sayısı İle Değişimi 

(Tk=40
o
C, Qe=1,5 kW) 
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Şekil 12. Farklı Evaporatör Sıcaklıklarında COP 
Değişimi 

(Tk=40
o
C, n=1200 dev/dak) 

 
 

Şekil 13. Farklı Evaporatör Sıcaklıklarında Basınç 
Oranları Değişimi 

(Tk=40
o
C, n=1200 dev/dak) 

 
Şekil 8’de soğutma sisteminin performansını gösteren COP değerinin evaporatör buharlaşma sıcaklığı 
ile değişimi gösterilmiştir. Buradan görüldüğü gibi sistemin COP si her zaman düşük evaporatör 
sıcaklığında daha düşük ve artan buharlaşma sıcaklıkları ile ise daha büyük olmaktadır. En yüksek 
COP değeri en yüksek evaporatör sıcaklığında elde edilmektedir. Sonuçta sıcaklık farkı (kondenser ve 
evaporatör arasındaki sıcaklık farkı) büyüdükçe sistemin COP değeri düşmekte ve küçülen sıcaklık 
farkı ile artmaktadır.  
 
Şekil 9’da ise soğutma sisteminin COP değerinin devir sayısı ile değişimi gösterilmiştir. Soğutucu 
gazlar için düşük devir sayılarında sistemin COP si yüksek olmakta ve devir sayısı arttıkça sistemin 
COP’si de yavaşça azalmaktadır. Buradan soğutma sistemi düşük devirlerde çalıştırıldığı zaman her 
zaman sistem daha büyük COP değerlerine sahip olacağı görülmektedir.   
 
Şekil 10 ve 11’da soğutma sisteminde dolaşan soğutucu gaz kütlesel debisinin evaporatör buharlaşma 
sıcaklığı ve kompresör devir sayısı ile değişimi sırasıyla gösterilmiştir. Bu şekillerden sistemde en fazla 
soğutucu gaz kütlesi R134a için olmakta ondan sonra R22 gazı için olmaktadır. En az kütlesel gaz 
debisi ise R152a gazı için olmaktadır. Burada sistemde dolaşan soğutucu gaz kütlesel debisinin 
minumum olması soğutma sistemi için bir avantajdır. Ayrıca yine soğutucu kütlesel debisinin sistemde 
devir sayısına göre miktarı yine aynı sıralamada olmakta ve aynı devir sayısında en az gaz R152a için 
olmaktadır. Buda soğutma sistemlerinde enerji tüketimleri açısından istenilen bir durumdur.   
 
Şekil 12’de farklı evaporatör sıcaklıklarında soğutma sisteminin COP değerleri gösterilmiştir (Tk=40

o
C, 

n=1200 dev/dak). Farklı evaporatör sıcaklıklarında COP değeri 152a gazı için her zaman en iyi 
olmuştur.  R134a ve R12 gazı için ise COP değerleri yaklaşık aynı olmaktadır.  Yüksek evaporatör 
sıcaklıklarında COP değeri en düşük R22 gazı için olmaktadır. Burada R12 gazının gösterilmesi 
soğutma sistemlerinde yaygın kullanıldığı için karşılaştırma amaçlı verilmiştir.  
 
Şekil 13’de farklı evaporatör sıcaklıklarında kompresör emme ve basma basınç oranlarının değişimi 
gösterilmiştir (Tk=40

o
C, n=1200 dev/dak). Buradan görüldüğü gibi düşük evaporatör sıcaklıklarında 

basınç oranı en büyük olmakta ve artan evaporatör sıcaklıkları ile artış göstermektedir.  
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SONUÇ 
 
Farklı evaporatör sıcaklıklarında sabit soğutma ısısı için soğutma sisteminde elde edilen sonuçlar 
aşağıda sıra ile verilmiştir,  
 

 R-152a dazı kullanan soğutma sistemi mevcut R-134a gazı kullanan sistemden daha iyi 
soğutma performansı sağlamıştır. 

 Kondenserde atılan ısı yükünün evaporatör buharlaşma sıcaklığına göre değişiminde R152a, 

R134a ve R22 gazları için kondensere atılan ısıl yükler büyük benzerlik göstermiş ve düşük 

evaporatör buharlaşma sıcaklıklarında kondenserde atılan ısıl yükler daha fazla olmuştur. 

Evaporatör sıcaklığı yükseldikçe kondenserde de atılan ısıl yük de azalmıştır.   

 Kondenserde atılan ısı yükün kompresör devir sayısı ile değişiminde artan devir sayısı ile 

birlikte kondenserde atılan ısıl yük artmıştır. Bunun sebebi artan devir sayısı ile birlikte 

kompresörde harcanan iş artmıştır. Bu sebeple evaporatörde atılan ısıl yükte artmıştır.  

 Kompresör devir sayısının evaporatör buharlaşma sıcaklığıyla değişiminde düşük buharlaşma 
sıcaklıklarında kompresör daha yüksek devirlerde dönmekte ve artan buharlaşma 
sıcaklıklarıyla devir sayısı düşmüştür. Buharlaşma sıcaklıkları için devir sayıları R134a ile 
R152a gazları için büyük benzerlik göstermiştir.   

 Kompresör giriş ve çıkış basınç oranlarının evaporatör buharlaşma sıcaklıklarına göre 
değişimi incelendiğinde artan buharlaşma sıcaklığı ile basınç oranları düşüş göstermiş ve 
basınç oranları R134a ve R152 gazları için aynı olmaktadır. Bu durum soğutma tesisatında 
herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı basınç oranlarında çalışan tesisatta R134a gazı yerine 
R52a gazının kullanılabileceğini bize göstermiştir.   

 Soğutma sisteminde düşük evaporatör sıcaklığında COP değeri daha düşük olmuş ve artan 

buharlaşma sıcaklıkları ile artış göstermiştir. En yüksek COP değeri en yüksek evaporatör 

sıcaklığında elde edilmiştir. Bu sonuca göre sıcaklık farkı (kondenser ve evaporatör arasındaki 

sıcaklık farkı) büyüdüğü zaman sistemin COP değeri düşmüş ve küçülen sıcaklık farkı ile 

artmıştır.  

 Soğutma sisteminin COP değeri, düşük devir sayılarında daha yüksek olmuş ve artan devir 

sayılarında azalmıştır.  

 Farklı evaporatör sıcaklıklarında 152a gazının COP değeri diğerlerine göre en yüksek 

olmuştur.  R134a ve R12 gazının COP değerleri hemen hemen aynı olmuş ve yüksek 

evaporatör sıcaklıklarında COP değeri en düşük R22 gazına ait olmuştur.   

 Farklı evaporatör sıcaklıklarında kompresör emme ve basma basınç oranları incelendiğinde 
(Tk=40

o
C, n=1200 dev/dak) düşük evaporatör sıcaklıklarında basınç oranı en büyük olmuş ve 

ve artan evaporatör sıcaklığı ile artmıştır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, farklı uzunluklara sahip frigorifik konteynerlerin içerisinde oluşan akış dağılımları çeşitli 
üfleme hızları için sayısal olarak modellenmiştir. Bu amaçla, 6 m, 8 m ve 13,3 m uzunluklardaki 
frigorifik konteynerler ve 1 m/s, 5 m/s ve 10 m/s üfleme menfezi çıkış hızları göz önüne alınmıştır. 
Sayısal analizler kontrol hacmi yaklaşımını esas alan ANSYS-FLUENT paket programında üç boyutlu 
olarak gerçekleştirilmiştir. Ağ yapılarının oluşturulmasında kaynak makalelerdeki toplam kontrol hacmi 
sayılarından yola çıkarak ortalama 2 milyon kontrol hacmi oluşturulmuştur. Analizler kararlı durum için 
RSM (Reynolds-Stress-Model) olarak adlandırılan türbülans modeliyle incelenmiştir. Uygulanan 
çözüm yönteminin doğrulanması amacıyla literatürdeki benzer geometrideki çalışmayla 
karşılaştırmalar sunulmuştur. Yüksüz frigorifik kasanın akış dağılımları parametrik olarak saptanmıştır. 
Farklı üfleme hızlarının ve konteyner uzunluklarının üç boyutlu sirkülasyonlar yarattığı ve bu 
sirkülasyonların iç hava dolaşımını önemli ölçüde etkilediği ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Frigorifik konteyner, iç hava dolaşımı, sayısal analiz, türbülans modelleme 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, airflow distribution inside a refrigerated truck numerically investigated under several inlet 
conditions for three different container lengths. While the lengths of container is selected to be 6 m, 8 
m and 13.3 m, the inlet velocities are considered as 1 m/s, 5 m/s and 10 m/s. Numerical analyses are 
carried with ANSYS-FLUENT CFD software, which basis on control volume approach. Numerical 
model is generated in three-dimensional configuration. With regarding to the reference works in 
literature, numbers of grids in numerical models are selected to be 2 million. Flow is assumed to be 
steady and fully turbulent. Reynold-Stress-Model (RSM) is applied as the turbulent model. The validity 
of the computational method is obtained with comparing the current predictions with the available 
results in literature. Flow distributions inside the empty container are obtained. As a result, the size 
and the position of the circulation cells inside the container is mostly depend on the inlet velocity and 
the length of container.  
 
Key Words: Refrigerated container, indoor airflow distribution, numerical analysis, turbulence 
modeling 
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1. GİRİŞ 
 
Dondurulmuş (veya soğutulmuş) gıdaların soğuk hava depolarından evlerdeki buzdolaplarına kadar 
uzanan her bir adımı soğuk zincirin halkalarını oluşturmaktadır (Şekil 1). Gıdaların tüketiciye sağlıklı 
ve bozulmamış bir şekilde sunulması için taşınan ürünlerin bu aşamalardan geçerken sıcaklık ve nem 
değerlerinin belirli bir aralık içerisinde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Dondurulmuş gıdaların uzun 
mesafeler boyunca taşınması, soğuk zincirin en önemli halkalarından birini oluşturmaktadır. Ürünler 
değişen dış ortam koşullarından etkilenmeden, sıcaklık ve nem değerlerini belirli bir aralık içinde 
kalacak şekilde koruyarak frigorifik konteynerler içerisinde taşınmaktadır. Soğuk gıda taşımacılığında 
tercih edilen soğutma sistemleri incelediğinde, konteyner içerisindeki ısı transferinin büyük oranda ısı 
taşınımı şeklinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle konteyner içerisinde oluşan sıcaklık dağılımı 
birincil olarak hız dağılımına bağlıdır. Konteyner içerisinde yeknesak sıcaklık dağılımının elde edilmesi 
de ancak hız dağılımının optimize edilmesiyle mümkün olmaktadır.  
 

 
 

Şekil 1. Soğuk Zincir Halkaları 
 
Smale vd. (2006) [1] hazırladıkları derleme makalede, soğuk gıda zincirini oluşturan farklı bileşenler 
için gerçekleştirilen sayısal çalışmaları bir arada sunmaktadır. Bu çalışmalarda frigorifik konteynerin 
yanı sıra, soğuk hava odaları ve camlı-camsız teşhir reyonları da farklı hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği yöntemleri kullanılarak sayısal olarak incelenmiştir. Frigorifik konteyner içerisindeki hız 
dağılımı modellemesi sınır koşulları ve menfez yerleşimleri açısından oda içi taşınım problemiyle 
benzerlik göstermektedir. Bu nedenle, literatür özetini oluştururken frigorifik konteyner üzerine 
yapılmış çalışmalarla birlikte iç hava dağılımı incelemeleri de göz önünde tutulmuştur. Chen (1995) [2] 
çalışmasında beş farklı k−ε türbülans modelini karşılaştırmıştır. k−ε modellerinin odalardaki doğal 
taşınım, zorlanmış taşınım ve ikisinin bir arada olduğu karışık taşınım durumları için performansları 
karşılaştırılmış ve literatürdeki deneysel verilerle uygunluğu belirlenmiştir. Standart ve RNG k−ε 
modelleri hesaplamalar süresince çok stabil olmuştur, ancak çoğu hava akışı tahmininde RNG k−ε 
modeli, Standart k−ε modeline göre daha gerçekçi sonuç vermiştir. Bu nedenle iç hava akışının 
simülasyonları için RNG modelinin tavsiye edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer modeller, 
simülasyonun bazı kısımlarında iyi sonuçlar vermiştir, fakat büyük kısmında daha zayıf sonuçlara 
ulaşılmıştır. Chen (1996) [3] ayrıca bir odanın iç hava akışının belirlenmesinde üç farklı Reynolds 
Stress Modeli (RSM) ve Standart k−ε modelini kullanmıştır. Önceki çalışmasındaki gibi doğal taşınım, 
zorlanmış taşınım ve karışık taşınım durumları için hesaplamalar gerçekleştirmiş ve literatürdeki 
deneysel verileri doğrulama yapmak için kullanmıştır. Üç RSM modelinin de yaklaşık aynı sonuçlar 
verdiğini, oda içerisindeki hava akışında oluşan ikincil resirkülasyonları gösterebildiğini, ancak k−ε 
modelinin bunu gerçekleştiremediğini belirlemiştir. Fakat RSM modeli k−ε modeline göre daha 
karmaşık olduğundan, daha yüksek bilgisayar gücüne ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir. 
 
Hoang vd. (2000) [4], soğuk depo içerisindeki hava akışının modellenmesi üzerinde çalışmışlardır. 
CFX paket programını kullanarak, akış modelini, sürekli rejimde ve sıkıştırılamaz kabul etmişler ve ilgili 
korunum denklemlerini belirlemişlerdir. Türbülansı önce standart k−ε modeli kullanarak, daha sonra 
ise RNG k−ε türbülans modeli kullanarak analiz etmişlerdir. Analiz sonunda çeşitli depo ölçülerine göre 
hız dağılımlarını elde etmiş ve farklı konfigürasyonlar için karşılaştırmalı grafikler sunmuşlardır. 
Standart k−ε türbülans modeli ile RNG k−ε türbülans modeli sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Bu 
sonuçlara göre standart k−ε türbülans modeli ile hata oranı %26 olurken, RNG k−ε modelinin 
kullanılması durumunda bu oranın %28,5 olduğu görülmüştür. Bu nedenle RNG k−ε türbülans 
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modelinin kullanımının hata oranını artıracağı sonucuna varmışlardır. Moureh vd.(2002) [5], frigorifik 
kamyon içerisindeki hava akışını sayısal ve deneysel olarak incelemişlerdir. Konteynerin gerçek 
ölçülerinin 1/3,3 oranında küçültülmüş model konteyner hazırlayıp yanal yüzeyini cam ile kapatmışlar 
ve camın önüne Laser−Doppler−Velocimetry (LDV) tipinde hız ölçme cihazı yerleştirmişlerdir. Sayısal 
çalışmada ise modellemeyi ticari hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) kodu FLUENT kullanarak 
gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada Reynolds sayısını 2x10

5
 olarak ele almışlardır. Türbülanslı akışın 

modellenmesinde k−ε türbülans modeli ile RSM türbülans modelini kullanmışlar ve elde ettikleri 
sayısal sonuçları deneysel olarak elde ettikleri hız dağılımları ile karşılaştırmışlardır. Sonuçta, RSM 
türbülans modeli kullanılarak yapılan sayısal akış analizlerinin deneysel verilere uyum içinde olduğunu 
belirtmişlerdir. Moureh (2003) [6] yılındaki çalışmasında aynı model konteyner için testler yapmış ve 
elde ettiği sonuçlarda RSM modelinin akışın ayrıldığı kısımlar ile hava akışının birincil ve ikincil 
resirkülasyonlarını daha gerçekçi verdiğini görmüştür. Moureh (2004) [7], frigorifik konteynerlerin yüklü 
olması durumunda konteyner içerisindeki hava dağılımını deneysel ve sayısal olarak incelemiştir. Bu 
çalışmada ayrıca konteyner içerisindeki hava dağılımını, hava kanalı olması ve olmaması durumlarına 
göre deneysel ve sayısal olarak incelemiştir. Deneyler ve sayısal analizler sonucunda, girişten 6m 
uzaklıkta akışın ayrıldığı görülmüştür. Bu ayrılma, düşük hızların ve durma noktalarının meydana 
gelmesine ve yüksek derecede heterojenliğe sebep olmuştur. Hava kanalı kullanımı sonucunda elde 
edilen deneysel ve sayısal sonuçlarda, havalandırmada toplam homojenitenin arttığı ve düşük hız ile 
durma noktası oluşumunun azaldığı görülmüştür. Moureh (2005) [8], üfleme ve emiş menfezlerinin 
aynı eksende olması ve olmaması durumlarındaki hava akışı karakteristiğini incelemiştir. Menfezlerin 
aynı eksende olduğu durumda jet akışta sınırların etkisi, akıştaki ayrılmalar ve bunun sonucunda 
hacmin bazı bölgelerinde meydana gelen durma noktaları oluşumları incelenmiştir. Menfezlerin aynı 
eksende olmadığı durumda Coanda etkisi ortaya çıktığı ve akıştaki ayrılmaların yok olduğu 
görülmüştür. Ayrıca havalandırmadaki homojenitenin arttığı, sıcaklık, konsantrasyon gibi ortam 
koşullarının düzenli hale geldiği belirlenmiştir. Yapılan karşılaştırma sonucunda üfleme ve emme 
menfezlerinin aynı eksende olmadığı durumun daha uygun olduğunu tespit etmişlerdir. Moureh vd. 
(2009) [9], frigorifik kamyon içerisine bacalı paletler ve bu paletlerin içine de küresel nesneler koyarak 
yüklü bir kamyon için hava akışını sayısal ve deneysel olarak incelemişlerdir. Paletler içerisine küre 
şeklinde problar da ekleyerek yan yüzeyi cam olan konteyner önüne Lazer−Dopler−Velocimetry tipi 
hız ölçme cihazı yerleştirmişlerdir. Paletler içerisinde bulunan küresel cisimleri rezistanslar yardımıyla 
çevreyle 10 K sıcaklık farkı olacak şekilde ısıtmışlardır. Hava kanalı kullanımının önemini vurgulamak 
için sistemi önce hava kanalı kullanarak test etmişler sonra da hava kanallarını kaldırıp doğrudan 
üfleme yapmışlardır. Bu test sonucunda Lazer−Dopler yardımıyla aldıkları hava akışı ölçüm sonuçları 
ile hava kanalı kullanılmadan yapılan soğutmada 4 kat daha fazla hava üflemesi yapılması gerektiğini 
tespit etmişlerdir. Aynı sistemi RSM türbülans modeli kullanarak FLUENT programı ile sayısal olarak 
analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda deneysel sonuçları destekleyen veriler elde etmişlerdir. James 
vd. (2006) [10], gıda taşıma sistemlerinin modellenmesini gıda sıcaklığı, bakteri çoğalması gibi 
etkenleri de göz önüne alarak incelemişlerdir. Bu etkenlere bağlı olarak frigorifik nakliye aracının 
çevresindeki ısı ve kütle akışı ile gıda ve paketlerdeki ısı ve kütle akışının modellemesini ayrı ayrı 
gerçekleştirmişlerdir. Nakliye sırasındaki soğutma performansını da ayrıca modellemişlerdir. FLUENT 
programı ile analizlerini gerçekleştirip akış ile ilgili veriler elde etmişlerdir. Sistemi bir bütün olarak da 
modelleyerek analiz ettikten sonra verileri karşılaştırmışlardır. 
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METHOD 
 
2.1. Problemin Tanımı 
 
Bu çalışmanın amacı frigorifik konteyner soğutma sistemine ait çalışma parametrelerinin ve konteyner 
uzunluğunun konteyner içi akış dağılımı üzerine etkilerini incelemek ve farklı tasarım yapılarını test 
etmektir. Bu bağlamda, proje ortağı firmanın evaporatör geometrisinden yola çıkarak farklı 
konfigürasyonlar ele alınmıştır. Mevcut durumda firma tarafından üretilmekte olan evaporatörler tek 
üfleme ve beş emiş menfezinden oluşmaktadır. Şekil 2’de konteyner ve evaporatör geometrileri 
verilmektedir. Akış dağılımı konteyner orta eksininden simetrik olduğu kabul edildiğinden, konteynerin 
ve evaporatörün yarı genişliği modellenmiştir. Tablo 1’de konteyner geometrisiyle ilgili ölçüler 
verilmiştir. 
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 (a) Konteyner İzometrik Görünüşü  

 
(b) Konteyner Yandan Görünüşü  

 

 
 (c) Konteyner Üstten Görünüşü 

 

 
(d) Evaporatör İzometrik Görünüş 

 
Şekil 2. Konteyner ve Evaporatör Geometrileri 

 Üfleme Menfezi 

 Emiş Menfezi 
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Tablo 1 Konteyner ve Evaporatör Ölçüleri 
 

H L W H1 H2 L1 L2 W1 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

2,5 8 1,25 0,3394 0,09672 0,51275 0,70544 0,62 

 
 
2.2. Sınır Koşulları  
 
Üfleme menfezinden hava üniform olarak w = 1, 5 ve 10 m/s hız değerlerinde sisteme 
gönderilmektedir. Simetri yüzeyinde x-yönündeki tüm transport değişkenlerinin değişimleri sıfır 

 /2
0

x W
x


    olarak tanımlanmıştır. Diğer yandan katı yüzeyler için kaymama sınır koşulu            

(u = v = w = 0) geçerlidir. 
 
 
2.3. Çözüm Yöntemi 
 
Bu çalışmada, konteyner içerisindeki akış dağılımı ANSYS-FLUENT programında sayısal olarak 
incelenmiştir. Farklı akış durumlarının dağılımlar üzerine etkilerini gözlemleyebilmek amacıyla çeşitli 
değişkenler belirlenmiştir. Seçilen değişkenler; üfleme hızı ve konteyner uzunluğudur. Belirlenen 
sayısal yönteminin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla öncelikle literatürle karşılaştırmalı sonuçlar 
sunulmuştur. Çözüm yönteminin uygunluğu saptandıktan sonra ise yukarıda belirtilen parametrelerin 
iç akış dağılımına etkileri karşılaştırmalı olarak elde edilmiştir. 

 
Sayısal analizler ANSYS-FLUENT [4] paket programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Programda 
türbülanslı ve sıkıştırılamaz akışın çözülmesinde Reynolds-ortalamalı-Navier-Stokes (Reynolds 
Averaged Navier Stokes, RANS) denklemleri kullanılmaktadır [4]. Kartezyen koordinatlarda kararlı 
durum için korunum denklemleri şu şekilde indirgenir; 
Kütle: 
 

 





0i
i

u
x

 (1.1) 

 
Momentum: 
 

   
    

       
        

ji
i j i j

j i j j i

uup
u u u u

x x x x x
    (1.2) 

 
burada, u ve u' sırasıyla ortalama hızı ve hızdaki dalgalanmayı göstermektedir. i = 1, 2, 3 ve j = 1, 2, 3 

ise x, y, z yönlerini temsil etmektedir. Denklem 1.2’nin son terimi (   i ju u ) Reynolds-Stress olarak 

adlandırılır ve seçilen türbülans modeline bağlı olarak bu terimin hesaplanması için ilave diferansiyel 
denklemlerin çözülmesi gerekmektedir [4]. Moureh ve Flick [5] tarafından gerçekleştirilen çalışmada 
öncelikle farklı türbülans modelleri için elde edilen hız dağılımları deneysel sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, yaygın olarak kullanılan k-ε, RNG k-ε ve Reynolds-Stress-Model (RSM) 
türbülans modelleri seçilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, RSM türbülans modelinin uygulanması 
durumunda elde edilen hız dağılımları, deneysel hız dağılımlarına oldukça yakın sonuçlar vermiştir. 
Diğer yandan k-ε ve RNG k-ε türbülans modellerinin uygulanması durumunda sistem içerisinde 
gerçekleşen akış ayrılmalarının (separation) yakalanamadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, bu tür 
ayrılma ve yeniden birleşme (re-attachment) içeren üç boyutlu konteyner içi akış probleminin 
çözümünde RSM türbülans modelinin uygun olduğu vurgulanmıştır [5]. Bu bilgiler ışığında, çalışma 
kapsamında yapılan analizlerde RSM türbülans modeli kullanılmıştır.  
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RSM türbülans modelinde Reynolds-Stress terimi şu şekilde tanımlanmaktadır; 
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p

x x x x

  

  (1.4) 

 
burada Cij (taşınım), DL,ij (moleküler yayınım) ve Pij (gerilim üretimi) terimlerinin ilave denklemler 
kullanılarak modellenmesine ihtiyaç yoktur [4]. Ancak, DT,ij (türbülans yayınım), ϕij (basınç gerilimi) ve 
εij (harcanım) terimlerinin ayrıca modellenmesi gerekmektedir. Bu terimlerin detayları ANSYS-FLUENT 
programının dokümanlarında bulunabilir [4]. 
 
Yukarıda tanımlanan korunum denklemleri kontrol hacmi yaklaşımını temel alan ANSYS-FLUENT 
programında çözülmüştür. Taşınım terimleri için QUICK ayrıştırma şeması [11], hız – basınç çifti için 
ise SIMPLE çözüm algoritması kullanılmıştır [12]. Yüzeye yakın bölgelerdeki türbülans sınır tabakanın 
elde edilmesinde Launder ve Spalding [13] tarafından önerilen “log-law” fonksiyonu kullanılmıştır. 
Çözüm bölgesinin kontrol hacimlerine ayrıştırılmasında dikdörtgenler prizması şeklinde ağ yapıları 
tercih edilmiştir. Katı yüzeylerin yakınında oluşacak viskoz sınır tabakalar nedeniyle meydana gelecek 
ani hız ve basınç değişimlerini tespit edebilmek için yüzeylere yakın bölgelerde kontrol hacimlerinin 
sıklığı arttırılmıştır. Korunum denklemlerinin yakınsama kriteri tüm korunum denklemleri için 10

-5
 

olarak belirlenmiştir.  
 
 

2.4. Sayısal Çözüm Yönteminin Doğrulanması 
 
Akış bölgesine uygulanacak sayısal çözüm yönteminin belirlenmesi amacıyla öncelikle Moureh ve 
Flick [5] tarafından elde edilen deneysel ve sayısal sonuçlarla karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu 
problemin seçilmesindeki en önemli neden, mevcut çalışmada ele alınan frigorifik test düzeneğine 
benzer olarak literatürde bulunan tek deneysel çalışma olmasıdır. Frigorifik konteyner içerisindeki 
hava dolaşımı, z = 0 düzlemi üzerine yerleştirilen üfleme ve emiş menfezleri yardımıyla 
sağlanmaktadır (Şekil 3). Üfleme ve emiş menfezleri bu düzlem üzerinde ortalanmış olduğundan, 
konteynerin orta ekseninde akışın simetrik olduğu kabul edilerek konteynerin yâri genişliği dikkate 
alınmıştır. 

 
Üfleme menfezinden hava üniform olarak w = 11 m/s hız değerinde sisteme gönderilmektedir. Giriş 
kesitindeki türbülans yoğunluğu ve hidrolik çap değerleri ise sırasıyla Iz = %10 ve DH = 0,2164 m 

olarak belirlenmiştir. Bu hız değerine karşılık gelen hacimsel debi ve Reynolds sayısı sırasıyla V  = 
4750 m

3
/h ve Re = 2x10

5
 olarak hesaplanmıştır [5]. Çıkış kesitinde transport değişkenlerinde değişim 

olmadığı kabul edilerek “outflow” koşulu uygulanmıştır. Simetri yüzeyinde x-yönündeki tüm transport 

değişkenlerinin değişimleri sıfır  /2
0


  

x W
x

 

olarak tanımlanmıştır. Diğer yandan katı yüzeyler için 

kaymama sınır koşulu (u = v = w = 0) geçerlidir. Yüzeye yakın bölgelerdeki türbülans sınır tabakanın 
elde edilmesinde Launder ve Spalding [11] tarafından önerilen “log-law” fonksiyonu kullanılmıştır. 

 
Moureh ve Flick [5] kontrol hacmi sayısının hız dağılımına etkisini incelemek için iki farklı ağ 
yoğunluğu için analiz gerçekleştirmiştir. Buna göre, 624.000 (50 x 52 x 240) kontrol hacmi kullandıkları 
durum için elde edilen sonuçlar deneysel ölçümlerle uyum içinde çıkmıştır. Mevcut analizde bu ağ 
yapısı göz önünde tutularak akış bölgesi 2.650.000 (100 x 106 x 250) kontrol hacmine ayrılmıştır.  

 



    _______________________  743 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

 
(a) Yandan görünüş 

 
(b) Önden görünüş 

 
Şekil 3. Fiziksel Konteyner Modeli [5] 

 
Sayısal analiz sonuçları, Moureh ve Flick [5] tarafından elde edilen hız dağılımlarıyla karşılaştırılmıştır. 
Moureh ve Flick [5] deneysel çalışmasında LDA (Laser Doppler Anemometer) sistemiyle 1080 (24 x 
45) noktadan hız ölçümü gerçekleştirmiştir. Referans çalışmada öncelikle konteyner içindeki genel 
akış dağılımları elde edilmiş, sonrasında ise çeşitli kesitlerde konuma bağlı hız değişimleri 
sunulmuştur.  

 
İlk karşılaştırma, konteynerin simetri düzlemi üzerindeki akım çizgileri için gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4). 
Bu dağılıma göre, simetri düzlemi üzerinde iki farklı akış hücresinin oluştuğu görülmektedir. Üfleme 
menfezinden çıkan hava, akış yönünde belirli bir mesafeden sonra tavandan ayrılarak konteynerin 
arka kısmında ikincil hava dolaşım bölgesi oluşturmaktadır. Bu çalışmada elde edilen sayısal sonuç, 
referans makaleyle genel olarak uyum içindedir. Özellikle mevcut çalışmada elde edilen ikincil hava 
dolaşım hücresi, Moureh ve Flick [5] tarafından elde edilen deneysel sonuçlarla benzerdir. 
 

 
(a) Moureh ve Flick [5] - Deneysel (LDA) 
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(b) Moureh ve Flick [5] – Sayısal (RSM) 

 

 
(c) Mevcut analiz (RSM) 

 
Şekil 4. Simetri Düzlemi İçin Akış Dağılımları 

 
İkinci karşılaştırma ise, üfleme menfezinin çıkışından itibaren akış yönünde hızın z- bileşeninin (w) 
değişimi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Şekil 5’te mevcut analiz sonucu referans makalenin 
sonuçlarıyla bir arada verilmektedir. Bu dağılımdan, ayrılmanın yaklaşık olarak z = 9 m civarında 
olduğu görülmektedir. Mevcut analiz ayrılmanın başladığı konuma kadar referans makaledeki sayısal 
çözüm sonucuyla uyum içinde olup, ayrılmanın başladığı noktada mevcut analiz sonuçları deneysel 
ölçümlere yaklaşmaktadır. 

 
Şekil 6’da ise simetri düzlemi üzerinde belirlenen düşey doğrular (z = 1 m, 3 m ve 6 m) üzerindeki w-
hızı değişimleri referans çalışma sonuçlarıyla beraber verilmiştir. z = 1 m ve z = 3 m konumları için 
elde edilen dağılımlar referans çalışmayla benzer eğilim göstermektedir. z = 6 m için ise, analiz 
sonuçları kaynak makaledeki sayısal sonuçlarla benzer olmasına rağmen deneysel ölçümlerden 
oldukça uzaktır. Bu sapmayı irdelemek için Şekil 4’te verilen hız dağılımları tekrar incelenebilir. Simetri 
düzleminde oluşan büyük dolaşım hücresinin merkezi deneysel çalışmada yaklaşık olarak z = 5 m 
iken, sayısal hesaplamalarda belirli bir sapmayla yaklaşık olarak z = 7 m konumundadır. Sirkülasyon 
hücresinin z = 6 m’ye yakın olmasından dolayı sirkülasyonun alt ve üst kısımlarında yüksek pozitif ve 
negatif hız değerleri elde edilmiştir.  
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Şekil 5. Jet Hızının Akış Yönünde Değişimi 
 

Jet akışı ile yüzey arasında oluşan negatif basınçtan dolayı jet akışının yüzeye yaklaşma eğilimine 
Coanda etkisi adı verilmektedir. Mevcut sistemde de üfleme menfezinden çıkan hava belirli bir 
mesafeden sonra yüzeye yapışmakta ve kopmanın başladığı konuma kadar yüzeye yakın 
bulunmaktadır. Bu etkiyi gözlemlemek için Şekil 7’de simetri düzlemi üzerinde akış yönünde hızın 
maksimum olduğu yükseklikler çıkarılmıştır. Sayısal analizden elde edilen bu değerler ayrıca kaynak 
makaledeki sonuçlarla karşılaştırılmalı gösterilmiştir.  
 
Elde edilen sonuçlar seçilen sayısal çözüm yönteminin doğruluğunu açıkça göstermektedir. Bir sonraki 
bölümde ise, proje ortağı firmaya ait konteyner geometrisinin akış analizine ilişkin parametrik sonuçlar 
irdelenmektir.  
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(a) z = 1 m 

 

 
(b) z = 3 m 
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(c) z = 6 m 

 
Şekil 6. Akış Yönünde Farklı Düşey Konumlardaki Hız Değişimleri – Simetri Düzlemi 

 

 
 

Şekil 7. Akış Yönünde Maksimum Hız Konumları – Simetri Düzlemi 
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3. SONUÇLAR 
 

3.1. Sayısal Ağ Yapısından Bağımsızlık 
 
Bilindiği üzere sayısal çözümlerde birincil doğrulama yöntemi mevcut deneysel sonuçlar ile 
mukayeselerin yapılmasıdır. Bu bağlamda bir önceki kısımda seçilen çözüm yöntemi literatürdeki 
deneysel ölçümlerle doğrulanmıştır. Ancak çalışma kapsamında esas olarak incelenmek istenen proje 
ortağı firmaya ait konteyner içi akış yapısının elde edilmesidir. Halihazırda bu sistemle ilgili deneysel 
ölçümlerin bulunmaması sebebiyle bu sonuçların uygunluğunun tespit edilmesi için sayısal kod 
içerisindeki iki temel kriter esas alınmıştır. Sayısal ağ yapısının belirli bir büyüklük üzerindeki etkisi 
incelenmiş ve sonuçların toplam kontrol hacmi sayısından bağımsız olduğu gösterilmiştir. Diğer 
taraftan her bir analiz için korunum denklemlerinin yakınsama değerlerinin 10

-5
 değerinin altına inmesi 

sağlanarak sayısal hata minimize edilmiştir. 
 
Sayısal ağ yapısının sonuç üzerine etkisini incelemek için 2 milyon, 4 milyon ve 10 milyon elemana 
sahip üç farklı ağ yapısı oluşturulmuştur. Örnek olması açısından, Şekil 8’de 10 milyon elemana sahip 
ağ yapısı gösterilmektedir. Buradan görüldüğü üzere, viskoz sınır tabakayı çözümleyebilmek amacıyla 
katı yüzeylere yakın bölgelerde kontrol hacmi sayısı yoğunlaştırılmıştır. Toplam kontrol hacmi sayısına 
bağlı olarak, üfleme menfezinden itibaren konteyner boyunca w hızındaki değişim Şekil 9’da 
karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Şekil 10’da ise simetri düzlemi üzerinde seçilen dört farklı düşey 
doğru boyunca w hızındaki değişimler karşılaştırılmıştır. Bu iki karşılaştırmadan yola çıkarak, toplam 
kontrol hacmi sayısının 2 milyondan kademeli olarak 4 milyon ve 10 milyona çıkartılmasıyla beraber 
hız değişiminde kayda değer bir değişimin olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak, 2,4 milyon eleman 
sayısına sahip modelin bu problem için yeterli olduğu söylenebilmektedir. 

 

                
 
 

Şekil 8. 10 Milyon Kontrol Hacmine Sahip Geometri 
 
 
 
 

(a) Yandan görünüş (b) Önden görünüş 
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Şekil 9. Jet Hızının Akış Yönünde Değişimi – Simetri Düzlemi 
 

 
 

Şekil 10. Akış Yönünde Farklı Düşey Konumlardaki Hız Değişimleri – Simetri Düzlemi 
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3.2. Parametrik Sonuçlar 
 
Bu çalışmanın amacı, farklı üfleme hızları ve konteyner uzunlukları için konteyner içinde oluşan hız 
dağılımlarının elde edilmesidir. Bu etkileri gözlemlemek için uygulamada tercih edilen tasarım ve 
çalışma durumlarından yola çıkarak çeşitli parametreler belirlenmiştir. Tablo 2’de incelenen 
parametreler sunulmaktadır. 

 
Tablo 2. Çalışmada İncelenen Değişkenler ve Büyüklükleri 
 

Değişken Büyüklük veya Senaryo 

Üfleme hızı, m/s 1; 5; 10 

Konteyner uzunluğu, m 6; 8; 13,3 

 
3.2.1. Üfleme Hızının Akış Dağılımına Etkisi 

 
Üfleme hızının 1 m/s, 5 m/s ve 10 m/s olması durumları için konteyner içinde oluşan akış dağılımları 
ve basınç düşümleri incelenmiştir. Bu analizlerde konteyner uzunluğu 8 m olarak sabit tutulmuştur. 
Öncelikle, simetri düzlemi üzerinde oluşan akım çizgileri Şekil 11’de karşılaştırılmıştır. Şekil 11’den, 
simetri düzlemindeki akış dağılımının hız büyüklüğünden az miktarda etkilendiği söylenebilir. Akış, 
üfleme menfezinden ayrıldıktan sonra konteyner tavanına doğru yönelmekte (Coanda etkisi) ve daha 
sonra konteyner uzunluğu boyunca saat yönünde tek bir sirkülasyon hücresi oluşturmaktadır. Hızın 1 
m/s’den 10 m/s’ye yükseltilmesiyle simetri düzleminde oluşan en belirgin değişim, emişe yakın 
kısımda oluşan düşük hız bölgesinin daralmasıdır. Bu nedenle yüksek akış hızlarında özellikle 
evaporatörün alt kısımlarına yerleştirilecek ürünlerin daha iyi soğutulabileceği sonucuna varılabilir. 
Simetri düzlemi üzerinde üfleme yönünde akışta ayrılma olup olmadığını daha detaylı incelemek için 
üfleme menfezinin orta yüksekliğinden geçen sanal bir doğru boyunca hızdaki değişim Şekil 12’de 
oluşturulmuştur. Buna göre bu düzlemde akış tek bir sirkülasyon hücresi meydana getirmektedir ve y-z 
düzleminde akışta ayrılma oluşmamaktadır. 

 
Konteyner içinde oluşan akış dağılımına üfleme hızının etkisini daha detaylı yorumlayabilmek 
amacıyla, x-z düzlemi için de karşılaştırmalar yapılmıştır. Şekil 13 ve 14’te konteynerin yarı 
yüksekliğinden (y = 1,25 m) ve üfleme menfezinin ortasından (y = 2,41164 m) geçen sanal düzlemler 
üzerindeki akım çizgileri sunulmaktadır. Buradan görüldüğü üzere, tüm üfleme hızları için, x-z düzlemi 
üzerinde y konumuna bağlı olarak sirkülasyon yapısı değişmektedir. y = 2,41164 m düzlemi için tek bir 
sirkülasyon hücresi bulunmaktayken, konteynerin orta yüksekliğindeki düzlemde ikincil bir sirkülasyon 
hücresinin bulunduğu görülmektedir. Konteynerin orta yüksekliğindeki düzlem üzerinde meydana 
gelen ayrılma bölgesinin konumunu ve sirkülasyon yönlerini saptayabilmek amacıyla, bu düzlem 
üzerindeki hız değişimi konteyner uzunluğu boyunca Şekil 15’te çizdirilmiştir. Buna göre, ayrılma 
yaklaşık olarak z = 7 m’de olmaktadır. Ayrıca sol taraftaki büyük sirkülasyon hücresi saatin tersi 
yönünde dönerken, sağ kısımda kalan küçük sirkülasyon saat yönündedir 

 
Üç ayrı düzlem için verilen sonuçlara göre, akış farklı düzlemlerde çeşitli sirkülasyonlar oluşturmuştur. 
Bu sirkülasyon yapılarını gözlemleyebilmek amacıyla tek bir hız için (w = 10 m/s) üç boyutlu akım 
çizgileri Şekil 16’da sunulmuştur. Akış yapısının daha iyi gözlemlenebilmesi amacıyla, Şekil 16(a) ve 
16(b)’de sırasıyla konteyner genişliğinin tam ve yarı ölçüde olması durumları gösterilmektedir. 
Konteyneri tam genişlikte düşünecek olursak, konteyner içerisinde üç büyük sirkülasyon hücresinin 
oluştuğu söylenebilir. Bunlardan ikisi konteyner arka köşelerine yakın bölgede oluşan düşey 
sirkülasyon hücreleridir. Bir diğer sirkülasyon hücresi ise y-z düzlemi üzerinden x yönünde büyüyen 
yapıdır.  

 
Bu iki karşılaştırmaya göre, üfleme hızının değişimi sirkülasyonun etkili olduğu bölgelerin büyüklüğünü 
değiştirmektedir. Üfleme hızı arttıkça, sirkülasyon şiddeti artmaktadır. Buna bağlı olarak, artan üfleme 
hızı taşınım katsayısını da arttırarak ve içerideki ısı transfer hızını olumlu yönde etkileyecektir. Ancak 
diğer taraftan hız değerini arttırabilmek için sistemde kullanılacak fan kapasitesinin de buna uygun 
olarak belirlenmesi gerekmektedir. Hızdaki artışın toplam basınç düşümü üzerine etkisini 
gösterebilmek amacıyla basınç kaybı değerleri Tablo 3'te sunulmuştur. 
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Tablo 3. Üfleme Hızının Toplam Basınç Düşümüne Etkisi 
 

 
Üfleme Hızı 

1 m/s 5 m/s 10 m/s 

Toplam basınç düşümü, Pa 0,68 17,05 68,15 

 

 
(a) w = 1 m/s      (b) w = 5 m/s 

 

 
(c) w = 10 m/s 

 
Şekil 11. Farklı Üfleme Hızları İçin Akış Dağılımları – Simetri Düzlemi 

 

 
 

Şekil 12. Farklı Üfleme Hızları İçin Jet Hızının Değişimi – Simetri Düzlemi 
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(a) w = 1 m/s 

 
(b) w = 5 m/s 

 
(c) w = 10 m/s 

 
Şekil 13 Farklı Üfleme Hızları İçin Akış Dağılımları – y = 1,25 m Düzlemi 

 

 
(a) w = 1 m/s 

 
(b) w = 5 m/s 

 
(c) w = 10 m/s 

 
Şekil 14. Farklı Üfleme Hızları İçin Akış Dağılımları – y = 2.41 m Düzlemi  
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Şekil 15. Farklı Üfleme Hızları İçin Akış Yönündeki Hız Değişimi – y = 1,25 m Düzlemi 
 

 
 

(a) Tam genişlik    (b) Yarı genişlik 
 

Şekil 16. Üç Boyutlu Hız Dağılımı – w = 10 m/s, L = 8 m 
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3.2.2. Konteyner Uzunluğunun Akış Dağılımına Etkisi 
 

Üfleme hızının yanı sıra, konteyner uzunluğunun 6 m, 8 m ve 13,3 m olması durumları için de 
konteyner içinde oluşan akış dağılımları ve basınç düşümleri incelenmiştir. Bu analizlerde üfleme hızı 
w = 10 m/s olarak sabit tutulmuştur. Öncelikli olarak, değişen konteyner uzunlukları için simetri 
düzlemi üzerinde oluşan akım çizgileri Şekil 17’de karşılaştırılmıştır. Şekilden, simetri düzlemindeki 
akış dağılımının konteyner uzunluğuna göre farklılaştığı söylenebilir. L = 6 m ve 8 m durumları için 
akış üfleme menfezinden ayrıldıktan sonra konteyner tavanına doğru yönelmekte (Coanda etkisi) ve 
daha sonra konteyner uzunluğu boyunca saat yönünde tek bir sirkülasyon hücresi oluşturmaktadır. 
Ancak diğer taraftan, L = 13.3 m durumu için akışın belirli bir uzunluktan sonra tavandan ayrıldığı ve 
arka kısımda ters bir sirkülasyon hücresi oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca, uzunluğun 6 m’den 8 m 
ve 13.3 m’ye arttırılmasıyla, evaporatör altında oluşan düşük hız bölgesi de genişlemektedir. Bir 
önceki kısımda yapılan çıkarıma benzer şekilde, konteyner uzunluğunun düşürülmesiyle emişe yakın 
kısma yerleştirilecek ürünlerin daha iyi soğutulabileceği söylenebilir. Simetri düzlemi üzerinde üfleme 
yönünde akışta meydana gelen değişimleri daha detaylı incelemek için üfleme menfezinin orta 
yüksekliğinden geçen sanal bir doğru boyunca hızdaki değişim Şekil 18’de oluşturulmuştur. Buna 
göre, 6 m ve 8 m uzunluktaki konteynerler için bu düzlemde akış tek bir sirkülasyon hücresi meydana 
getirmektedir ve y-z düzleminde akışta ayrılma oluşmamaktadır. Ancak 13.3 m uzunluktaki konteyner 
için yaklaşık z = 11.5 m’de ayrılma meydana gelmekte ve konteynerin arka kısmında saatin tersi 
yönünde sirkülasyon bölgesi oluşmaktadır. 

 
Konteyner içinde oluşan akış dağılımına konteyner uzunluğunun etkisini detaylı incelemek amacıyla, 
x-z düzlemi için de karşılaştırmalı sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 19 ve 20’de konteynerin yarı 
yüksekliğinden (y = 1.25 m) ve üfleme menfezinin ortasından (y = 2.41164 m) geçen sanal düzlemler 
üzerindeki akım çizgileri verilmektedir. Buna göre, x-z düzlemi üzerinde oluşan sirkülasyon yapıları 
hem konteyner uzunluğuna, hem de y konumuna bağlı olarak değişmektedir. y = 2.41164 m düzlemi 
için  6 m ve 8 m uzunluklardaki konteynerler için tek bir sirkülasyon görülürken, uzunluğun 13,3 m’ye 
çıkmasıyla birlikte evaparatöre yakın bölgede ikincil bir sirkülasyon hücresinin bulunduğu gözlenmiştir. 
Bunun yanında, konteynerin orta yüksekliğinde tüm uzunluklar için iki sirkülasyon bölgesi oluşmakta, 
fakat sirkülasyonun etkin olduğu boyutlar büyük oranda değişiklik göstermektedir. Bu düzlem üzerinde 
oluşan yapıları gösterebilmek için x = 0’daki hız değişimi konteyner uzunluğu boyunca Şekil 21’de 
sunulmuştur. Buna göre, 6 m, 8 m ve 13,3 m uzunluğundaki konteynerler için akış ayrılması yaklaşık 
olarak z = 4 m, 6 m ve 10 m’de gözlenmektedir. Ayrıca bu şekil yardımıyla sol taraftaki büyük 
sirkülasyon hücrelerinin saatin tersi yönünde dönerken, sağ kısımda kalan küçük sirkülasyonların saat 
yönünde olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Yukarıda değinilen sonuçlardan yola çıkarak konteyner uzunluğuna bağlı olarak akış yapısında önemli 
değişimler olduğu söylenebilir. Özellikle konteyner uzunluğunun 13,3 m olması durumunda akış 
yönünde de oluşan ayrılma hücresi sebebiyle dağılım oldukça karmaşık bir yapıdadır. Bu durumu 
gözlemek amacıyla Şekil 22’de üç boyutlu akım çizgileri tam ve yarım genişlikteki konteyner durumları 
için gösterilmiştir. Konteynerin ön ve arka kısımlarında oluşan sirkülasyon hücrelerinin olarak farklı 
yönlerde değiştiği söylenebilir. 

 
Bu iki karşılaştırma ele alındığında, konteyner uzunluğunun değişimi sirkülasyonun etkili olduğu 
bölgelerin konumunu, sirkülasyonun boyutunu ve de oluşan sirkülasyon bölgesinin sayısını 
etkilemektedir. Konteyner uzunluğu arttıkça, sirkülasyonun şiddeti azalmaktadır. Buna bağlı olarak 
konteyner uzunluğunun artması taşınım katsayısını azaltarak içerdeki ısı transfer hızını olumsuz 
yönde etkileyecektir. Konteyner uzunluğundaki değişimin toplam basınç düşümü üzerine etkisini 
gösterebilmek amacıyla basınç kaybı değeri Tablo 4’te sunulmuştur. 
 
Tablo 4. Konteyner uzunluğunun toplam basınç düşümüne etkisi 
 

 
Konteyner Uzunluğu 

6 m 8 m 13,3 m 

Toplam basınç düşümü, Pa 67,955 68,152 68,181 
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(a) L = 6 m      (b) L = 8 m 
 

 
(c) L = 13.3 m 

 
Şekil 17. Farklı Konteyner Uzunlukları İçin Akış Dağılımları – Simetri Düzlemi 

 

 
 

Şekil 18 Farklı Konteyner Uzunlukları İçin Jet Hızının Değişimi – Simetri Düzlemi 
 
 

 
     (a) L = 6 m              (b) L = 8 m 
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(c) L = 13.3 m 

 
Şekil 19. Farklı Konteyner Uzunlukları İçin Akış Dağılımları – y = 1.25 m Düzlemi 

 

 
     (a) L = 6 m              (b) L = 8 m 
 

 
(c) L = 13.3 m 

 
Şekil 20. Farklı Konteyner Uzunlukları İçin Akış Dağılımları – y = 2. 41164 m Düzlemi 

  

 
 

Şekil 21. Farklı Konteyner Uzunlukları İçin Akış Yönündeki Hız Değişimi – y = 1.25 m Düzlemi 
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(a) Tam genişlik    (b) Yarı genişlik 

 
Şekil 22. Üç Boyutlu Hız Dağılımı – w = 10 m/s, L = 13,3 m 

 
 
 
 
4. DEĞERLENDİRME 
 
Yüksüz bir konteyner içerisindeki akış dağılımı farklı geometriler ve farklı üfleme hızlarında sayılar 
olarak incelenmiş yüksüz frigorifik kasanın akış dağılımları saptanmıştır. Elde edilen başlıca bulgular 
şu şekildedir: 
 

 Farklı üfleme hızlarının tamamında konteynerin üfleme menfezinden belirli bir uzaklıkta akışın 
farklı düzlemlerde sirkülasyon yarattığı ve bu sirkülasyonların akışı bozduğu saptanmıştır, 

 Oluşan sirkülasyonun konumunun akış hızına bağlı olarak değişmediği, ancak şiddetinin akış 
hızına bağlı arttığı saptanmıştır, 

 Konteyner uzunluğu arttıkça, düşey düzlemde akışın üfleme noktasından z = 11,5 m uzaklıkta 
konteyner üst yüzeyinden ayrıldığı ve bu ayrılmanın ikinci bir sirkülasyon yarattığı 
gözlenmiştir, 

 Frigorifik kasa içerisindeki akışın düzgün olmasını sağlamak için oluşan sirkülasyonları giderici 
önlemlerin alınması gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
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İKLİMLENDİRME UYGULAMALARI İÇİN SOĞUK 
DEPOLAMA MALZEMELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
 

Lütfi KILIÇASLAN 
Tansel KOYUN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Soğuk depolamada kullanılan malzemeler ortamının tipi ve yöntemine göre değişkenlik gösterir. 
Genellikle malzemeler; su, buz, tuz hidratları ve ötektikleri, parafin mumları, yağ asitleri, soğutucu 
hidratları, mikrokapsüllü faz değişim malzemeleri/çamurlar ve faz değişim emisyonları olarak 
bilinmektedir. Bu çalışmada iklimlendirme uygulamaları için mevcut soğuk depolama malzemelerindeki 
son gelişmeler incelenmiştir. Ayrıca depolama malzemelerinin ticari yönü de tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İklimlendirme uygulamaları, Soğuk depolama, Soğuk depolama malzemeleri   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The materials used in the cold storage varies according to the type and method of environment. 
Generally, materials, water, ice, salt hydrates and eutectics, paraffin waxes, fatty acids, hydrates 
cooler, microencapsulated phase change materials / sludges and as phase-change emissions is 
known. In this study, recent developments in the available cold storage materials for air-conditioning 
applications have been examined. In addition, the commercial aspect of the storage materials has 
been also discussed 
 
Key Words: Air-conditioning applications, cold storage, cold storage materials 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Soğuk veya ısı depolama (termal depolama) bir maddeye ısı yüklemek veya ısı almak anlamına gelir. 
Duyulur ve gizli ısı depolamak olarak ikiye ayrılır. Maddenin sıcaklığını değiştirerek yapılan depolama 
“duyulur ısı depolama”, maddenin fazını değiştirmek suretiyle yapılan depolamaya da “gizli ısı 
depolama” denir. Isı depolama esnasında, depolama malzemesi olan maddenin sıcaklığı daima ısının 
daha sonra kullanılacağı ortam veya prosesten yüksektir. Soğuk depolamada tam tersi depolama 
maddesinin sıcaklığı soğutma yapılacak olan ortam veya prosesten daima düşüktür.[1] 
 
Soğuk depolama, öncelikle bir depolama ortamındaki soğuk enerjiyi ifade eder ve bu enerji depolama 
ortamında sonradan kullanılmak üzere tutulur. Binalarda, araçlarda ve diğer havalandırma 
uygulamalarında, klima kullanılabilecek yerlerde geniş bir uygulama alanı vardır. Belirli bir süre içinde 
maksimum soğutma elde etmesi, güç talebinin azaltılması, binaların en yüksek elektrik yükünün 
düşürülmesi, atık ısının geri kazanılması ve yenilenebilir enerjinin kullanılması gibi yararları vardır. 
 
Soğuk depolama teknolojileri klima uygulamalarında, depolama ortamı ve depolama ortamında 
kullanıldığı şekline göre sınıflandırılabilir. Önceki araştırma özetleri ve makul analizlerin çoğu su ve 
buz gibi depolama ortamında sağlanmıştır. Saito 2002’de yaptığı araştırmalar sonucunda, su ve buz 
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depolama için kullanılan teknolojilerin yeterli olduğunu ileri sürdü. Son yıllarda faz değişim 
malzemelerindeki umut verici pek çok çalışma su yüzeyine çıkmıştır. Depolama seçenekleri olarak tuz 
hidratları, ötektik tuzlar, parafin mumları, yağ asitleri, klatrat içeren çamurlar,soğutucu hidratlar, 
mikrokapsüllü  faz değişim malzemeleri ve faz değişim emülsiyonlarını ekleyebiliriz. Ayrıca, soğuk 
depolama amaçlı kullanılan sorpsiyon teknolojileri son zamanlarda geliştirilmiştir [2]. Aşağıda soğuk 
depolamada kullanılan malzemeler şematik olarak gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 1. Soğuk Depolama Malzemelerinin Sınıflandırılması[2] 
 

İnsanlığın tarihi kadar eski bir kavram olarak düşünebileceğimiz depolama faaliyeti, uzunca bir süre 
yalnızca ailenin gereksinimi karşılama amacına yönelik olmak üzere, ileride tüketilmesi düşünülen 
malların saklanması şeklinde anlaşılmıştır. Daha sonraki dönemlerde askeri lojistik sisteminin bir aracı 
olarak kullanılmaya başlanmıştır [3].   
 
Bilimsel olarak, depolamadaki anlamlı gelişmeler, II. dünya savaşından sonra ortaya çıkmıştır. Savaş 
sonrası özellikle üretim ve tüketim arasındaki dengesizlik depolamanın önemini artırmıştır. Pazarlama 
anlayışındaki yeni bazı gelişmelerle, tüketici, artık almak istediği malın, istediği yerde ve zamanda 
eline geçmesini beklemektedir. Çoğu kez müşteri çekmek amacı ile fiyatları düşürmek yerine, malın 
tüketiciye daha kısa sürede ulaştırılması yolu önem kazanmıştır. Soğuk depoculuk bakımından durum 
değerlendirilmesi yapıldığında, belli bir süreye kadar suni buz yapılması henüz bilinmemekte ve 
soğutma için kar ve buz kullanılmaktaydı [4].  
 
Bugün yeryüzünde yaşayan insanların en az üçte birinin açlıkla karşı karşıya olup yeteri derecede 
beslenememekte, insanlığın besin ihtiyacı için üretilen gıdalarında gene en az üçte biri tüketilemeden 
bozulmakta, çürümekte ve çöpe atılmaktadır. Bugün insanlığın besin ihtiyacı için üretilen tüm gıda 
maddeleri bozulmadan ve çürümeden tüketime sağlıklı koşullarda sunulabilseydi, belki de hiç kimse 
açlıkla karşı karşıya kalmayacak ve hatta yeter derecede beslenebilecekti. İşte insanlığın besin ihtiyacı 
için üretilen gıda maddelerinin bozulmadan - çürümeden pazarlanması, nakli ve tüketime kadar 
muhafazası için gene, insanlık geçmişten bu yana çeşitli tedbirlere ve muhafaza şekillerine başvurmuş 
ve çeşitli usuller geliştirmiştir. Kendi tarihimizde atalarımız; etin bozulmadan uzun süreli dayanımı için 
sucuk-pastırma gibi, sütün bozulmadan değerini kaybetmeden değerlendirilmesi için de peynir - 
tereyağı gibi yeni gıda türleri icat etmişlerdir. Balık, çeşitli meyve ve sebzeleri de kurutarak uzun süreli 
muhafazasını sağlamışlar ve her türlü gıdayı da derin ve serin mağaralar da saklama yolunu 
seçmişlerdir. Ancak tarih ilerledikçe, dünya nüfusu arttıkça üretim ve tüketim de doğru orantılı olarak 
artmış ve sonunda 19.yy sonları 20.yy başlarında Avrupa ve özellikle ABD de, gıda muhafazası 
mekanik sistemlerle soğutulan soğuk depolarda yapılmaya başlanmıştır. Alınan olumlu sonuçlar soğuk 
depoculuk için başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinde hızla yayılmış ve gelişmiştir.  
 
Ülkemizde I. Dünya savaşı öncesi morg odaları ile başlayıp yaşantımıza giren soğutma işlemi II. 
Dünya savaşından sonra gıda maddeleri muhafazası ile birlikte ticari bir önem de kazanarak hızla 
gelişip öncelikli ülkelere yetişmeye çalışmış ve bu istek artarak ilerlemiştir. Geniş bir tarımsal ve 
hayvansal üretim ile kalabalık bir tüketim kitlesine sahip ülkemizde, soğutma ve soğuk depoculuk 
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endüstriyel kalkınmamızda da büyük rol oynamakta ve sağladığı ivme ile önemle ele alınması gereken 
öncelikli birim olmasını gerektirmektedir. Genellikle gıda maddelerinin korunması ve belli sürelerde 
saklanabilmesi için düşünülen bu sistem geliştirilerek bugün konfor klima sistemlerinin soğutma 
işlemlerinde ve endüstriyel tesislerde soğutulması istenen ortamların iklim şartlandırılmasında da 
kullanılmaktadır. 
 
Bugün evlerimize ve iş yerlerimize kadar giren buzdolapları (ev tipi, vitrin, kasap, tezgah tipi 
buzdolapları) günlük ve kısa süreli gıda muhafazalarını sağlarken yine artık demirbaş eşyalarımız 
arasında yerini alan pencere ve split klima cihazları da şartlandırılmış hava ile konforumuzu 
sağlamaktadır. 
 
Daha büyük daha geniş kitlelere hitap eden soğuk depolar, soğutma grupları ise çeşitli yan ürünlerle 
birlikte (klima santralleri, kuleler, ısı geri kazanım üniteleri v.s.) gerek konfor gerekse endüstriyel 
tesislere hizmet etmektedir [5].   
 
 
2.1. Soğuk Su Depolama 
 
Soğuk su depolamada, soğutmada depolama için (4.184 kj.kg

-1
.K

-1
) duyulur ısı kullanır, soğuk su 

depolamada  diğer depolama sistemleriyle karşılaştırıldığında nispeten büyük bir gizli füzyon ısıya 
ihtiyaç duyulur.Bununla birlikte,uygun soğuk depolama sıcaklığında (4-6°C) geniş bir uygulama alanı 
vardır. Bu özelliği, doğrudan geleneksel su soğutma grupları ve dağıtım sistemleri ile uyumlu olmasını 
sağlar ve düşük maliyeti ile iyi birim verimliliği sağlar. Buz depolamada kullanılan su yüksek erime 
ısısına sahiptir (335 kJ.kg

-1
), bu yüzden depolama tankı çok küçük yapılabilir.Bununla birlikte, buz 

soğutma depoları ,klima uygulamaları için soğutma ekipmanı normal çalışma aralığı altındaki 
sıcaklıklarda çalıştırılmalıdır.Bu nedenle, özel buz  yapım cihazları kullanılır veya soğutma grupları 
düşük sıcaklıklarda seçilir. 
 
Su, 4 

o
C de en yoğun, yüksek ve düşük sıcaklıklarda daha az yoğun olur. Bu yüzden yoğunluk sıcaklık 

ilişkisi, bu tür depolama sisteminde depolama tankında tabakalı bir sıcaklık dağılımı olgusu vardır. 
Etkin soğuk su depolama için soğuk su ve dönüş sıcak suyu birbirlerinden ayrı şekilde depolanması 
gerekir. Farklı iki sıcaklıktaki suyun karıştırılması, giriş difüzör şarj ve deşarj işlemleri sırasında su 
akımlarının neden olarak, tank sıcaklık dağılımı büyük ölçüde etkiler. İşte bugün en yaygın olarak 
kullanılan difüzörler, radyal paralel plakalı difüzörler ve sekizgen oluklu boru difüzörleridir. İlgili 
çalışmaların çoğunda soğuk su depolama açısından performans, kolaylık, maliyet ve güvenilirlik 
açısından geliştirmek amaçlandı. Hem sıcak hem de soğuk su depolayan tek tabakalı tank, difüzör, 
üst ve alt depo bulunmaktadır. Yüksek verimli depolama için gerekli sıcaklık tabakalaşmalarını 
oluşturmada membranlar, savaklar, perdeler, labirentler, boş tank ve termal tabakalı sistemler gibi 
çeşitli fiziksel yöntemler kullanılmaktadır. (Mackie ve Reeves, 1988; Dorgan ve Elleson, 1993) [2].  

 
 

Şekil 2. Aşırı Soğutmalı Soğuk Depolama İklimlendirme Sistemi [9] 
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2.2. Faz Değişim Malzemeleri ve Faz Değişim Çamurları 
 
Faz değişim malzemeleri, çeşitli kimyasal formüllerle üretilebilir, genellikle klima sistemleri için faz 
değişim sıcaklık aralığında uygun erime ve donmaya göre dizayn edilirler. Yüksek gizli ısı üstünlüğü ile 
depolama sistemlerinin boyutunu azaltmak için umut verici bir özellik göstermiştir. Faz değişim 
malzemeleri 1800'lerden beri çeşitli ısı depolama uygulamalarında kullanılmaktadır. Ancak son 
zamanlarda bir tür soğuk depolama ortamı olarak kullanılmıştır.  
 
2.2.1. Faz Değişim Malzemeleri ve Faz Değişim Çamurları Seçim Kriterleri 
 
Soğuk depolamada kullanılan katı, sıvı faz değişim malzemeleri ve faz değişim çamurlarının klima 
sistemlerindeki ortak gereksinimleri aşağıda şöyle özetlenmiştir: 
 

1. Uygun faz değişim sıcaklık aralığı (5-12°C) ve basınç (genellikle yakın atmosfer basıncı), 
binalarda geleneksel klima sistemlerinde soğutma işlemi için depolama tankı kullanımı 
gerektirir. 

2. Büyük füzyon ısı, duyulur ısı depolama birimine göre yüksek soğuk depolama yoğunluğu elde 
etmek için yardımcı olur ve daha kompakt depolama tankı sağlar. 

3. Tekrarlanabilir faz değişikliklerinde defalarca malzeme muhafazası ve termal enerjiyi serbest 
bırakmak için tutarlı bir performans ile istikrarlı bir çevrim elde etmede kullanılır. Soğuk 
depolamada, faz ayrılması genellikle önemli bir konudur. Farklı kompozisyonların bileşiminde 
faz ayrılması varsa enerji depolama kapasitesi büyük bir ölçüde düşmektedir. 

4. Faz değişimini hızlandırmak için iyi ısı iletkenliği ve düşük aşırı soğutma. 
5. Kimyasal özellikler, düşük korozitivite ve düşük çevresel etki faktörleri, sıfır ozon tüketim 

potansiyeli etkisi ve düşük küresel ısınma potansiyel etki faktörü. 
6. Faz değişim çamurları, düşük viskozite, iyi akış ve ısı transferi özellikleri. 
7. Kolay üretim ve düşük fiyat [2]. 

 
Şekil 3. de mevcut faz değişim malzemelerinin erime sıcaklıklarının füzyon ısısına göre değişimi 
diyagram halinde verilmektedir.  
 

 
 

Şekil 3. Mevcut Faz Değişim Malzemelerinin Erime Sıcaklıkları ve Füzyon Isısı[2] 
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2.3. Tuz Hidratları ve Ötektikleri  
 
Faz değişim malzemeleri olarak kullanılan tuz hidratları ve ötektiklerle ilgili çok fazla araştırma 
yapılmıştır. Yüksek füzyon ısısı ve uygun faz değişim sıcaklık aralığı nedeniyle bu malzemelere 
odaklanılmıştır. Farklı depolama sistemleri için genel bir anlayış sağlamak için Hasnain (1998), soğuk 
su, buz ve ötektik tuz soğuk depolama sistemleri, başlıca özellikleri Tablo 1'de gösterildiği gibi ele aldı. 
Aşağıdaki bölümde, malzeme seçimi ilk tanıtıldı. Genellikle, tuz hidratları daha yüksek bir füzyon 
ısısına sahiptir. Ancak, büyük sorunları faz ayrılması, aşırı soğutma ve korozyon, döngüsel kararlılık 
gibi problemler karşımıza çıkar. 
 
Tablo 1. Çeşitli Termal Depolama Sistemlerinin Karşılaştırılması[2] 
 

Özellikler Soğuk Su Depolama Buz Depolama Ötektik 
Tuz Depolama 

Özgül ısı(kj.kg
-1

.K
-1

) 4,19 2.04 - 

Füzyon ısısı(kj.kg
-1

) - 333 80-250 

Bakım Yüksek Orta Orta 

Garanti durumu Düşük Yüksek Orta 

Depo arayüzü Açık depo Kapalı sistem Açık depo 

Deşarj sıvısı Su İkincil soğutma Su 

Şarj sıcaklığı(°C) (4)-(6) (-6)-(-3) (-20)-(4) 

Soğutucu Standart su Düş. sıc. iki.soğutucu Standart su 

Paketleme sistemi Orta Yüksek Yüksek 

Isıtma kapasitesi Düşük Yüksek Yüksek 

Soğutucu etkinliği 5-5,9 COP 2,9-4,1COP 5-5,9 COP 

Soğutucu maliyet 
yükü($.kw

-1
.h

-1
) 

8,5-28 14-20 28-43 

Deşarj sıcaklığı(°C) 1-4 üstü 1-3 9-10 

 
 
2.3.1. Malzeme Seçimi 
 
Hidratlanmış tuzlar, su ve tuzun belli oranlarda karıştırmasıyla oluşmaktadır. Ötektik kelimesi 
Yunancadan türetilmiş ve "kolay erime" anlamına gelir. İki veya daha fazla bileşenin düşük erime 
noktası ile karışımını ifade eder.Bu ötektik noktada, saf madde tüm bileşenleri gibi aynı anda kristalize 
olur.Klima uygulaması için çok sık kullanılan ötektikler, inorganik tuzlardır. 
 
En sık kullanılan ötektik tuz Glauber tuzudur(Na2SO4.10H2O), ağırlıkça %44 Na2SO4 ve %56 H2O içerir 
(Telkes, 1952). Erime sıcaklığı yaklaşık 32,4°C ve254 kj.kg

-1
 (377 Mj.m

-3
) yüksek bir gizli ısı ile termal 

enerji depolama için kullanılan en ucuz malzemelerden biridir. Klima uygulamalarında,faz değişim 
sıcaklık aralığı Na2SO4.10H2O dan daha uygun olan faz değişim malzemeleri geliştirilmiştir, Tablo 2‘de 
Liu(2005) tarafından özetlenmiştir. Klima uygulamalarında kullanılan çeşitli ticari tuz ve ötektikleri 
Tablo 3’te Liu(2005) listelenmiştir. 
 
Tablo 2. Ötektik Tuz Bileşenleri Faz Değişim Sıcaklığı(12.8°C)(Liu,2005) [2] 
 

Bileşen Tuz oranı(%) Fonksiyon Bileşen Tuz 
oranı(%) 

Fonksiyon 

Na2SO4 32,5 Faz değişim 
malzemesi 

Na2B4O7. 10H2O 2,6 Çekirdekleşen faktör 

H2O 41,4 Faz değişim 
malzemesi 

H3BO3 1,73 pH denge faktörü 

NaCl 6,66 Sıcaklık ayar 
faktörlü 

Na5P3O10 0,25 Dispergatör faktörü 

NH4Cl 6,16 Sıcaklık ayar 
faktörlü 

MinUGel200 8,7 Kalınlaştırma faktörü 
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Tablo 3. Ötektik Tuz ve Tuz Hidratları Termal Özellikleri(Liu,2005; PCM Ürünleri Ltd,2011) [2] 
 

Soğuk depolama 
bileşeni/tipi 

Faz değişim 
sıcaklığı 

(°C) 

Füzyon ısısı 
(kj.kg

-1
) 

Isıl iletken. 
(W.m

-1
 .K

-1
) 

Yoğunluk 
(kg.m

-3
) 

Öz ısı kapas. 
(kj.kg

-1
.K

-1
) 

Şirket 

Na2SO4, H2O, 
NaCl, NH4Cl 

7,5 121 
0,55(sıvı) 
0,70(katı) 

1490 - 
Calor 

gurubu 

Na2SO4.10H2O, 
NaCl, NH4Cl, 

Na2B4O7.10H2O, 
NH4Br 

9,5-10 
(erime nok.) 

8 
(donma 

nok.) 

179 
122(100 den 

sonra geri 
dönüşlü) 

 
0,75(sıvı) 
0,93(katı 

 
1470 

 
- 
 

 
Mitsubishi 

Tip 41 5-5,5 123,3 - - - Transphase 

Tip 47 8-9 95,4 - - - Transphase 

S7 7 150 0,4 1700 1,85 
PCM 

ürünleri 

S8 8 150 0,44 1475 1,90 
PCM 

ürünleri 

S10 10 155 0,43 1470 1,90 
PCM 

ürünleri 

 
2.3.2. Faz Ayrılması Minimizasyonu 
 
Cantor (1978) tarafından bildirildiği gibi faz ayrılması veya uyumsuz erime, katılaşma entalpisi kaybına 
neden olabilir. Faz ayrılması ciddi şekilde depolama yoğunluğunu azaltabilir, gerekli çözümler teklif 
edilebilir. Tuz hidratları ilavesi ile özelliklerin değiştirilmesinden başka bir jelleşme ve kalınlaşma 
faktörü ile ağır fazların ayrılması engellenir. Jelleştirici faktörü olan çapraz bağlanmış madde (örneğin 
polimer) dir. Buna ilave olarak, faz ayrılma sorununu çözebilmek için faz değişim malzemelerini 
kapsülleme ve mekanik karıştırmada çözüm olabilir. Klima uygulamalarında faz ayrılmasını 
engellemek için tuz hidratları ve ötektiklerinde anlamlı çalışmalar sergilenmiştir. 
 
2.3.3. Aşırı Soğutma Minimizasyonu 
 
Aşırı soğutma başka bir ciddi konudur. Çekirdeklendirici kullanım faktörü, soğuk parmak ve gözenekli 
ısı değişimi yüzeyler kullanımı (Abhat, 1983), bu sorun ile başa çıkmak için kullanılmıştır. Kristal 
yapısı, çözünürlük ve hidrat gibi birçok faktörü çekirdekleşmeye belirli bir etkisi olup olmadığını 
belirlemek için incelenmiştir. İyi çekirdeklendirici faktörü, karbon nanoelyaflar, bakır, titanyum oksit, 
potasyum sülfat ve boraks olabilir (Ryu ve ark.1992;. Elgafy ve Lafdi, 2005). Aşırı soğutma 20 °C-2 °C 
de çekirdeklendirme faktörünü azaltmak için Na2P2O7.10H2O, BaCO3,BaCI2, BaI2,Ba(OH)2, 
CaC2O4,K2SO4, MgSO4,SrCl2, SrCO3, SrSO4,Sr(OH)2 ve TiO2 kullanılır.  
 
2.3.4. Korozyonu Önleme 
 
Korozyon yine önemli bir konudur. Aynı zamanda, uzun bir süre atmosfere açık tabi malzemelerin 
mühendislik tasarım kriteri için önemli taşımaktadır. Tuz hidratları ve ötektikleri, gizli ısı depolama 
malzemelerinin kullanım ömrü için sınırlayıcı bir faktördür. Faz değişim malzemeleri kap sistemleri ile 
kap ve faz değişim malzemeleri arasında ilişkilidir. Bu sorunu gidermek için bir çaba göstermiş, Kimura 
ve Kai (1984) tuz hidratları ve ötektiklerinin kararlılığını artırmak için NaCl kullanılır. Porisini (1988), 
paslanmaz çelik, karbon çelik, alüminyum ve bakır korozyon oranları üzerinde çalıştı. Termal döngü 
testlerini takiben tuz hitratları ile kullanılan malzemelerden paslanmaz çeliğin korozyona en dirençli 
olduğunun kararına vardı. 
 
Tuz hidratları ve ötektikleri birim hacmi yüksek bir gizli ısı, yüksek ısı iletkenliği, yanmaz ve düşük 
maliyet gibi özellikleri vardır. Ancak, faz ayrılması, aşırı soğutma metaller için korozyon sorunu 
mevcuttur. Bu sebepler kötü döngüsel istikrar için yol açar. Bu nedenle, bu tür sorunları çözmek 
gereklidir. 
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2.4. Parafin Mumları ve Yağ Asitleri 
 
Tipik parafin mumları, doymuş hidrokarbon karışımları ve çoğunlukla düz zincir n-alkanlarn bir 
karışımıdır CH3-(CH2)n-CH3. (CH2)n zincirinin kristalleşmesiyle büyük miktarda gizli ısı serbest 
bırakılabilir.YağasitleriCH3(CH2)2nCOOH formülü ile karakterize edilebilir. Parafin mumları ve yağ 
asitlerinin inert olmalarından dolayı, faz değişim malzemelerinde organik ve inorganik olarak kullanılır, 
döngüsel olarak geri dönüşürler. Aşırı soğutmaya hiç ya da çok az ihtiyaç vardır. Kendiliğinden 
çekirdeklenme olması, hiçbir faz ayrımının gözlenmemesi ve korozif olmamaları özellikleri vardır. 
Ancak düşük ısıl iletkenlik ve depolamada hacimsel dezavantajları vardır. Yanıcılık özellikleri ile 
inorganik faz değişim malzemelerinden ayrılır.  
 
 
2.5. Soğutucu Hidratlar 
 
Soğutucu hidratlar ya da klatrat hidratlar,buz benzeri kristallerin olduğu,suyun hidrojen bağları 
aracılığıyla birbirine bağlı kafeslerden ve diğer yabancı moleküllerden oluşur.Yabancı moleküller,van 
de waals bağları ile ana boşluklar arasına sıkıca bağlanmıştır.Genellikle üç çeşit (S-I,S-II ve S-H) 
vardır (Khokhar ve ark.,1998). Farklı koşullar altında farklı hidrat türleri oluşturulabilir. Soğutucu 
hidratlar genelde düşük basınçlarda(1 MPa) oluşturulabilir. Klima için uygun faz değişim sıcaklığı 
füzyon ısısı (270-430 kj. kg

-1
).Yukarıda tartışılan sıvı-katı faz değişim malzemelerinin aksine, burada 

tartışılan bazı soğutucular atmosfer basıncı altında gaz halinde yani bu basınçta hidrat oluşumu 
gözlenmiştir. Açıktır ki soğutucu hidratlar, parafin mumları, ötektik tuzlar ve yağ asitlerine göre daha 
büyük bir füzyon ısısına sahiptir. Buz depolama sistemlerinde kullanılan, hidrat depolama sistemi ile 
hidrat füzyon ısısının buz gösterileri yakınlık gösterir. Sirkülasyonu sağlamak amacıyla soğuk su 
kullanımı, antifiriz soğutucu ve salamura kullanımından avantajlıdır. 
 

 
Şekil 4. Farklı Faz Değişim Malzemelerinin Isıl Özelliklerinin Karşılaştırılması[2] 
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2.6. Mikrokapsüllü Faz Değişim Malzemeleri ve Faz Değişim Çamurları  
 
Mikrokapsüllü faz değişim malzemeleri,kapsüllü faz değişim malzemelerinin(çekirdek) partikülleri ile 
polimerik malzemede(kabuk) sürekli bir film oluşturur.Çekirdek parçacıklarının boyutu 1 mm çapla 
1000 mm çap arasında değişir.Mikrokapsüllemede fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki işlem 
vardır.Fiziksel işlemler,sprey kurutma,santrifüj ve akışkan yatak prosesleri,haddeleme veya silindir 
kaplama işlemleridir.Kimyasal işlemler,içinde-yerinde kapsüller gibi kompleks koaservasyon ile 
jelatin,arayüzey polikondenzasyon sonuçlu poliamid veya poliüretan kabuk ve yağış nedeniyle amino 
reçineleri polikondenzasyonundan oluşur.İçinde-yerinde kapsülleme,en iyi verim yeteneğine 
sahip,difüzyon duvar geçirmezliği açısından en kalitelidir.Mikrokapsüllerin yüzey morfolojisi,bir tarama 
elektron mikroskobu kullanılarak gözlenir(Hawlader ve ark.,2003). Mikrokapsüllü faz değişim 
malzemelerinin avantajları şunlardır: 
 

1. Faz değişim malzemelerinin çevre dışında reaktivitesinin azalması, 
2. Çevre etkisiyle, geniş yüzey hacmiyle ısı transferi iyileştirilmesi, 
3. İstikrarlı faz ayrılma döngüsüne sahip olup, mikroskobik mesafeleri sınırlı, 
4. Bazı faz değişim malzemeleri için sıvı fazda kaçak yoktur. 

 
Mikrokapsüllü faz değişim malzemeleri taşıyıcı sıvı içinde dağıldığı zaman, örn; su, çamurları bir 
süspansiyon oluşturur. İmalat sürecinde, yüzey aktif malzemeleri uygun miktarda, malzemelerini 
tamamen taşıyıcı akışkan içine dağıtmada yardımcı olmak için kullanılır, böylece mikrokapsüllü faz 
değişim çamurunun ömrü attırılır. Faz değişimi gizli ısı ile ilgilidir.Sıvının öz ısısının belirgin bir şekilde 
arttırılması sonucunda ısı transferi arttırılır.Açıktır ki, faz değişim çamurları,termal enerji depolamada 
ve ısı transfer sıvısı olarak kullanılabilir. Faz değişim çamurlarının termal özellikleri, etkili bir ısıl 
iletkenlik, vizkozite ve etkili bir özgül ısı ve diğer faz değişim mikrokapsüllerinden farklı olar ak sıvıları 
taşıyıcı etkisi olarak kabul edilmelidir. 
 
Mikroskobik gözlemler ve analizlere dayanarak, her bir kapsül yaklaşık olarak %88 faz değişim 
malzemeleri ve %12 kabuk malzemesinden imal edilir. Mikrokapsüllü faz değişim çamurları, klima 
uygulamalarında soğuk depolama için başarılı bir ısı transfer akışkanı olma potansiyeline sahiptir. 
 
 
2.7. Faz Değişim Emülsiyonlar 
 
Faz değişim emülsiyonu, faz değişim çamurlarına benzemektedir. İki fazlı akışkanın faz değişim 
malzemeleri partiküllerinden oluşur. Sürekli faz, dağınık faz ve su olmaktadır.Büyük olması 
nedeniyle,yüzey alanı dağınık fazdadır.Belirgin özgül ısılar ve yüksek ısı transfer yetenekleri,faz 
değişim sıcaklık aralığı su gibi geleneksel tek fazlı akışkanlardan iyidir.Ayrıca, faz değişim emülsiyon 
sistemleri sadece enerji depolamıyor,taşıyıcı akışkan tarafından duyulur ısı kapasitesini ve gizli ısı 
kapasitesini kullanıyor.Böylece onlar konvektif ısı aktarımı alanında ve enerji nakilleri için,dinamik 
türde soğuk depolama ve ikinci bir döngüde avantajlıdır.Buna ek olarak,çekirdeklenme faktörü etkisini 
önlemek için aşırı soğutmada emülsiyon kullanılır. 
 
 
 
 
3. SORPSİYON SOĞUK DEPOLAMA 
 
Klima uygulamalarında, duyulur ve gizli soğuk depolama için, soğuk depolama tankının sıcaklığı ortam 
sıcaklığından daha düşüktür. Buna göre, depolama süresince soğuk enerji kaybı depolama tankından 
itibaren bir sistem olarak ele alınmalıdır. Uzun süreli depolama dönemi bu açıdan dezavantajlı olabilir. 
Klima uygulamalarında, sorpsiyon soğuk depolamada sorpsiyon çalışma çiftleri(sorbentler-
soğutucular) kullanılır. Sorbentler,aktif  bir soğutucu gaz ile fiziksel ve kimyasal çekime neden olabilir, 
soğutma etkisi sıvı faz içinde (absorpsiyon teknolojisi) yada katı formda (adsorpsiyon teknolojisi) 
olabilir.Soğutma kapasitesi hiçbir kirlilik ve soğutma enerji kaybı olmaksızın uzun süre muhafaza 
edilebilir.Ayrıca gerektiğinde evaporatör, sadece jeneratöre bağlanarak (absorpsiyon depolama için) 
veya adsorban yatak (adsorpsiyon depolama için) ile kolayca deşarj edilebilir. Bu tür soğuk depolama 
sistemi, elektrik, sanayi atık ısısı veya güneş enerjisi ile çalışan sürdürülebilir bir sistem geliştirmede 
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önemli katkıda bulunur. Buna ek olarak, özellikle adsorpsiyon soğuk depolama sistemi için, enerji 
şarjından sonra,başka bir yere taşınarak enerji sağlanamaz,kısa vadede klima kendi gücünü 
üretir.Sorpsiyon sistemlerinde genellikle alternatif temiz bir soğutucu kullanılır.Ayrıca hareketli parçalar 
olmadan çalıştırılabilir. Bazı manyetik valflerden mekaniksel olarak daha basit, yüksek güvenilirlilik, 
düşük titreşimli ve uzun ömürlüdür. 
 
3.1. Absorpsiyon Soğuk Depolama 
 
Örnek çalışma çifti olarak LiBr/H2O verilebilir. Genleşme valfinden sonra zayıf çözelti(düşük 
konsantrasyonlu absorbent) açılır, zayıf çözelti yüksek basınç bölgesine doğru pompalanır sonra 
jeneratör şarj sırasında karışım ısıtılır.Isı katkısı sağlanır,soğutucu (H2O) absorbentten (LiBr) 
ayrılır.Soğutucu buhar kondensere gönderilir,soğutma sıvısı kullanılarak sıvı yoğuşturulur. Sıvı 
soğutucu soğuk depolama için kap içinde depolanırken, zengin çözelti jeneratörde kap içinde 
depolanır.Klima uygulamalarında soğutma etkisi üretmek için,soğuk hava deposu olarak sıvı soğutucu 
kap içinde kullanılır.Deşarj işlemi sırasında genleşme valfinden sonra zayıf çözelti kapatılır, sıvı 
soğutucu genleşme vanası ile genişletilir,vana açılarak sıvı soğutucu evaporatöre gönderilir ve zengin 
çözelti absorbere gönderilir,absorber zengin çözelti tarafı açılır.Böylece su buharı evaporatör içinde 
emilir,evaporatörde düşük basınçta zengin çözelti ile soğutma etkisi üretilir.Zengin çözelti su buharı ve 
serbest emme ısısını emerek ısıtma amaçlı kullanır.Yavaş yavaş zayıf çözelti absorberde depolanır. 
 
3.2. Adsorpsiyon Soğuk Depolama 
 
Adsorban soğuk depolama, bir katı (adsorban) ve bir gaz (soğutucu) arasındaki etkileşim, fiziksel ve 
kimyasal tepkime süreci tersinirdir. Şarj işlemi sırasında, bir desorber (aynı zamanda deşarj işlemi 
sırasında adsorber olabilir) genleşme vanasıyla kondensere bağlı bir şekilde ısı ile ısıtıldıktan sonra 
kaynak açılır, daha sonra soğutucu buhar desorber kondensere akar ve sıvı halde soğutulur. Buradan 
sonra genleşme vanasından geçer ve düşük basınç altında evaporatörde depolanır(soğuk depolama 
koşulu). Deşarj işlemi süresince kısılma vanası adsorber sonrası kapalıdır. Adsorber ısı transfer sıvısı 
ile soğutulur ve basıncı düşürülür. Evaporatör basıncı altına düşürüldüğünde, evaporatör sonrası 
genleşme vanası açılır soğutucu buharlaştırılır ve adsorber taşınır bu nedenlerle basınç farkı oluşur. 
Klima uygulamalarında soğuk sıcaklıklar evaporatörde üretilmektedir [2]. Şekil 5. De Absorbsiyon ve 
Adsorbsiyon Depolama şematik olarak gösterilmektedir. 
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Şekil 5. Temel Sorpsiyon Sistemlerinin Çizimi [7] 

 
 
 
 

4. ÇALIŞMA ÇİFTLERİ SEÇİMİ 
 
Şarj ve deşarj süreçleri boyunca, sorpsiyon çalışma çiftlerinin sıkça kullanılmasıyla önemli ısı ve kütle 
aktarımları üretilmektedir. Klima uygulamalarında depolama için bu çalışma çiftlerinin termal özellikleri 
önemli rol oynamaktadır. Sorbentin kütle hacmi ve soğutucu buharlaşması, termal özellik depolama 
kapasitesini yada soğuk depolama oranını ifade eder. Tasarım için temel kriterlerden biri verimli 
depolamadır. Absorpsiyon sistemlerinde çalışma çiftlerinin gereksinimleri, soğutucu çevre güvenliği, 
birim hacim başına büyük gizli ısı,toksisite olmaması,düşük yanıcılık,korozyon olmaması, iyi termal 
istikrar,düşük malzeme maliyeti ve iyi bir çözelti uçuculuğudur.Adsorbent sistemindeki sorbent için, 
büyük adsorpsiyon kapasitesine sahip olma,geniş adsorpsiyon sıcaklık değişim kapasitesi,daha düz 
desorpsiyon izotermine uyumlu bir soğutucu kullanmaktır.Tüm bu gereksinimleri karşılayan bir çalışma 
çifti yoktur. 
 
 
4.1. Absorpsiyon Çalışma Çiftleri 
 
En yaygın olarak kullanılan absorbent/soğutucu çiftleri, LiBr/H2O ve H2O/NH3 dür. Önceki klima 
uygulamalarında genelde H2O/NH3 kullanılırdı. Sıfırın altı uygulamalarda, buz yapım açısından 
H2O/NH3 dezavantajları vardır. Buna ek olarak: 
 

1. Yüksek jeneratör giriş sıcaklığı (yaklaşık 90-180°C, LiBr/H2O için 70-90°C), 
2. Yüksek basınç ve dolayısıyla yüksek pompa gücü, 
3. Daha karmaşık sistemi nedeniyle amonyak ve su buharını ayırmak için jeneratör çıkışına bir 

doğrultucu, 
4. Amonyak kullanımı ile ilgili tehlikeler. 

 
Bu yüzden klima uygulamalarında LiBr/H2O kullanılması daha uygundur. Ayrıca 
LiBr/H2O,NaOH/H2O,LiCl/H2O ve CaCl2/H2O gibi çalışma çiftleri karıştırılmıştır. NaOH/H2O ve LiCl/H2O 
çalışma çiftlerinin depolama kapasitesi mükemmeldir. NaOH fiyatı düşük olduğunda büyük bir 
avantaja sahiptir, ancak sıcaklık uygulaması bakımından dezavantajı vardır. CaCl2 en ucuz 
malzemedir, ancak depolama kapasitesi çok düşüktür. NaOH/H2O düşük fiyat ve yüksek depolama 
kapasitesiyle en ekonomik malzemedir. Bununla birlikte yüksek sıcaklık gereksinimi nedeniyle güneş 
enerjisi için güneş kolektörü kullanılması verimi düşürür. Ayrıca bu yöntemde son derece koroziftir. 
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4.2. Adsorpsiyon Çalışma Çiftleri 
 
Yaygın olarak silika jel/H2O ve zeolit/H2O çalışma çiftleri kullanılır. Silika jel/H2O Yang tarafından 
(1991) literatüre girmiştir. Adsorbent ısı olarak silika jel/H2O (2500 kj.kg

-1
) ve çok düşük desorpsiyon 

sıcaklığındadır (fakat 50°C üzerinde). Normalde desorpsiyon sıcaklığı 120°C den yüksek ve 90°C den 
düşük olmaması gerekir. Yaklaşık %4-6 su adsorpsiyon kapasitesini korumak için silis atomu 
yüzeyindeki tek bir hidroksi gurubu ile bağlıdır. Desorpsiyon sıcaklığı 120°C den yüksek ise, 
adsorpsiyon performansı önemli ölçüde düşecektir. 
 
Zeolit/H2O, zeolitlerde yüksek mikropoziteye sahip alüminyum silikatları vardır ve zor çevre şartlarında 
bile güvenilir olarak kabul edilmektedir. 200°C den yüksek sıcaklıklara ulaşabilir ve zeolit/H2O bu 
sıcaklıkta hala kararlı bir yapıdadır. Klima uygulamalarında zeolitler genellikle 200-300°C arasında ısı 
kaynağı olarak kullanılır [2]. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Klima uygulamalarında kullanılabilecek farklı soğuk depolama malzemeleri tanıtıldı. Teknoloji 
perspektifleri ile,su depolama,buz depolama,faz değişim malzemeleri ve sorpsiyon depolama 
tanıtılmıştır: Su depolama ve statik buz depolama zaten iyi bilinen teknolojilerdir, daha farklı 
çalışmalara ihtiyaç vardır.Önemli konulardan biride dinamik buz bulamaç üretim yöntemidir.Su ve sulu 
çözeltilerin etkinliği ve güvenilirliği için buz kristalleri veya buz bulamaçları hakkında daha fazla 
çalışma yapılmalıdır. Tuz hidratları ve ötektikleri ile soğutucu hidratlar, soğuk depolama malzemeleri 
arasında yüksek gizli füzyon ısısına, yüksek ısıl iletkenlik ve düşük yanıcılığa sahiptir. Ancak tuz 
hidratlarında faz ayrılması, aşırı soğutma ve korozyon gibi ciddi sorunlar vardır. Parafin mumları ve 
yağ asitleri çoğunlukla kimyasal inerttir, istikrarlı ve geri dönüştürülebilir, çok az veya hiç aşırı soğutma 
sergilerler, faz ayrılması gözlenmez ve korozyon etkileri yoktur (bazı doğal yağ asitleri istisnaları 
vardır).Ancak düşük iletkenlik ve yüksek yanıcılık gibi eksiklikleri vardır. 
 
Faz değişim çamurlarının(özellikle mikrokapsüllü klatrat çamurlar, faz değişim çamurları ve faz 
değişim emülsiyonları hakkında) termal ve hidrolik özellikleri incelenmiş ve tartışılmıştır. Viskozite, 
basınç düşümü, pompa gücü, konvektif ısı transfer katsayısı ve akış rejimi önemli faktörlerdir. Su ve 
katı/gaz için kullanılabilecek en uygun ve verimli sorpsiyon depolama sistemi çalışma çifti için 
soğutucu ve sorbent sırasıyla kullanılır. Adsorbent yataklarda ana konulardan biri düşük ısı ve kütle 
aktarımıdır, adsorbentler düşük ısıl iletkenlik ve zayıf gözeneklilik özellikleri gösterir. Buna ek olarak, 
bu depolama sisteminin ticarileşmesini engelleyen ana faktörler, yüksek ekipman ve bakım 
maliyeti,büyük boy ve yardımcı bir enerji sistemine ihtiyaç duymasıdır [2]. 
 
Düşük sıcaklıkta en iyi çalışan faz değişim malzemesi sudur. Açık nedenlerden dolayı; su ucuz, iyi 
termal özelliklere sahiptir ve uzun vadede iyi bir istikrar gösterir. Birçok uygulamada, özellikle klima 
sistemlerinde değişen pik yükleri için kullanılmıştır. Bu teknoloji ticari olarak kullanılabilir. Bununla 
birlikte, diğer uygulamalar için düşük sıcaklıktaki çalışmalarda, dondurulmuş ürünlerin ve gelişmiş tıbbi 
nakiller için korunması ve ulaşımı, örn; dokular  için,suyun erime sıcaklığı uygun değildir. Ötektik su-
tuz çözeltisinin erime noktasının 0°C nin altında, organik faz değişim malzemelerinin 0°C nin 
üstündedir. Ötektik tuz çözeltilerinin termofiziksel özellikleri iyidir, faz değişim entalpisi yüksek ve 
ucuzdur. Ancak birleşme nedeniyle karışım ve tuzlar kimyasal olarak kararsız olabilir ve korozif olabilir. 
Öte yandan, organik faz değişim malzemeleri korozif olmayan ve kimyasal olarak stabil özelliğe 
sahiptir, ancak organik faz değişim malzemeleri de düşük ısıl iletkenliğe, düşük gizli ısı, sıvı ve katı faz 
arasındaki büyük hacim değişikliği gibi dezavantajları vardır ve nispeten daha pahalıdır. Faz değişim 
malzemeleri için en önemli seçim kriteri erime noktasıdır, faz değişim malzemeleri için en gerekli 
özellik erime sıcaklığının ayarlanabilmesidir. Bu nedenle faz değişim malzemesini ayarlamak için 
eklenecek katkı maddesinin erime/donma sıcaklıkları önemlidir [6]. Faz değişim malzemeleri için, 
ötektik su-tuz çözeltisi diğer faz değişim malzemelerine göre daha yüksek füzyon ısısına sahiptir, fakat 
faz ayrılması ve aşırı soğutma sorunları vardır. Ötektik olmayan su-tuz çözeltisi, en çok kullanılan 
alkollerdir, nispeten yüksek füzyon ısısı ve faz ayrılması görülmez, ancak genelde aşırı soğutma ve 
korozyon sorunları vardır. Parafinlerin birçok üstünlükleri vardır. Onlar çoğunlukla kimyasal inerttir, 
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istikrarlı geri dönüşümlü ve az ya da hiç aşırı soğutma sergileyerek, hiçbir faz ayrılması ve korozyon 
oluşmaz. Ancak düşük ısıl iletkenlik ve düşük yoğunluğa sahiptir. Ötektik olmayan su-tuz çözeltisi 
genelde genellikle yanıcıdır. Mikrokapsüllü faz değişim malzemeleri, yukarıdaki faz değişim 
malzemelerine göre iyi bir transfer özelliği ve hacim başına geniş yüzey alanına sahiptir. İkincisi, 
yüksek ısıl iletkenliği vardır. Absorpsiyon depolama teknolojisinin kullanımında, adsorpsiyon depolama 
teknolojisinin ticarileştirilmesi yönünde büyük bir ilerleme kaydedildi. [7]. 
 
Adsorbent-adsorbat kombinasyonları ( zeolit-su) büyük soğuk depolama kapasitesine sahiptir. Bu 
değer 1 kg zeolit için 600 kJ kadar olacaktır. Adsorpsiyon soğuk depolama hiçbir kirlilik oluşturmayan 
ve düşük dereceli termal enerji yararlanabilir ayrıca soğuk enerji kayıplar yoktur[8]. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, silika jel-su çalışma çiftini kullanan adsorpsiyonlu soğutma sisteminin performansı 
çeşitli evaporatör, kondanser, adsorpsiyon ve desorpsiyon sıcaklıklarında teorik olarak analiz 
edilmiştir. Sistemde kullanılan çalışma çiftinin denge adsorpsiyon kapasitesi modifiye edilmiş Dubinin-
Astakhov (D-A) denklemi vasıtasıyla hesaplanmıştır. Genel olarak sistemin performans katsayısı 
(COP) artan evaporatör-desorpsiyon ve azalan kondanser-adsorpsiyon sıcaklığı ile birlikte artış 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Soğutma, COP 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the performance of an adsorption cooling system using silica gel-water pair has been 
theoretically investigated for various evaporator, condenser, adsorption and desorption temperatures. 
Equilibrium adsorption capacity of the working pair used in the system was evaluated by the modified 
Dubinin-Astakhov (D-A) equation. Generally, coefficient of performance (COP) of the system 
increases with the increasing evaporator-desorption and decreasing condenser-adsorption 
temperatures.  
 
Key Words: Adsorption, Cooling, COP 
 
 
 
 
1.GİRİŞ  
 
Türkiye’de artan nüfusa ve büyüyen turizm sektörüne bağlı olarak soğutma ve iklimlendirme 
sistemlerinin kullanımı, özellikle ülkenin Ege ve Akdeniz kıyılarında giderek yaygınlaşmaktadır. Diğer 
taraftan, Türkiye’ deki soğutma taleplerinin büyük bir kısmı yoğun elektrik enerjisi tüketen geleneksel 
buhar sıkıştırmalı sistemlerle karşılanmaktadır. Bu nedenle, yaz aylarında, soğutma yüküne bağlı 
olarak konutlarda ve turizm sektöründe tüketilen elektrik enerjisi miktarında hızlı bir artış 
gözlemlenmektedir. Soğutma ve iklimlendirme kaynaklı enerji tüketimi, güneş enerjisi, atık ısı veya 
jeotermal enerji destekli adsorpsiyonlu soğutma (ADS) sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı ile 
azaltılabilir. 
 
Adsorpsiyonlu soğutma sistemlerini, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan geleneksel 
buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri ile karşılaştırdığımızda bu sistemlerinin sahip olduğu bazı 
avantajları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 
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 Enerji tasarufu sağlamaları 

 Kullandıkları aracı akışkanın çoğunlukla çevreci olması 

 Sesiz çalışmaları 

 Bakım giderlerinin düşük olması 
 
Fakat ADS sistemleri, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek ve performans katsayılarının (COP) düşük 
olması nedeni ile şimdilik buhar sıkıştırmalı sistemler ile rekabet edebilecek düzeyde değildirler. 
Dolayısıyla bu sistemlerin ilk yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve COP değerlerinin yükseltilmesi ile 
birlikte ticari bir ürün olmalarının önündeki engeller büyük ölçüde kaldırılmış olacaktır. Bu sistemlerin 
başarılı bir şekilde çalışması büyük ölçüde adsorban- adsorplanan (adsorbent–adsorbate) çiftinin 
doğru seçimine bağlıdır. Zeolit-su, zeolit-organik soğutucular, silika jel-su ve aktif karbon-metanol 
adsorpsiyounlu soğutma sistemlerinde kullanılabilecek uygun adsorban-adsorplanan çiftlerinden 
bazılarıdır [1].  
 
Şimdiye kadar birçok araştırmacı tarafından çeşitli adsorban-adsorplanan çalışma çiftlerinin denge 
adsorpsiyon kapasiteleri farklı denge koşulları için (adorban yatak sıcaklığı ve adsorplanan buhar 
basıncı) deneysel olarak elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen bu deney datalarına çeşitli 
adsorpsiyon denge denklemleri uyarlanmıştır. Farklı adsorban yatak sıcaklığı ve soğutucu 
(adsorplanan) akışkan buhar basıncında, denge adsorpsiyon kapasitesi deneysel olarak elde edilen 
adsorban-adsorplanan çalışma çiftlerinden bazıları; sentetik zeolite-su [2], silika jel-su [3,4], aktif 
karbon-metanol [2,5], ACF(A-15)-etanol and ACF(A-20)-etanol [6], aktif karbon-amonyum [5], 
kompozit adsorban-amonyum [5], NA-su ve NB-etanol [7], Maxsorb III-n-butane [8], Maxsorb III- 
R134a [9], ve doğal zeolit-su [10] dur.  
 
Bu çalışmada, silika jel-su çalışma çiftini kullanan adsorpsiyonlu bir soğutma sisteminin performansı 
(COP) çeşitli evaporatör, kondanser, adsorpsiyon ve desorpsiyon sıcaklıklarında teorik olarak analiz 
edilecektir. 
 
 
 
 
2. BASİT ADSORPSİYONLU SOĞUTMA ÇEVRİMİ 
 
Basit ADS sistemini oluşturan başlıca elemanlar; evaporatör, kondanser ve termal enerji destekli 
adsorban yataktır. Sistemin basit şematik gösterimi soğutma (adsorpsiyon) ve yenilenme 
(desorpsiyon) süreçleri için Şekil 1. de verilmiştir.  
 

Soğutucu

Buharı

Adsorban 

Yatak
Evaporatör

Qatık @ Ta2

Dış Ortama Isı Transferi

Qgiriş @ Te

Soğutma

Soğutma Prosesi

Soğutucu

Buharı

Adsorban 

Yatak
Kondanser

Qgiriş @ Td2

Güneş veya Atık Isı 

Kaynağından Isı 

Transferi

Qatık @ Tk

Dış Ortama Isı Transferi

Yenilenme Prosesi  
 

Şekil 1. Basit ADS Sisteminin Şematik Gösterimi. 
 

Basit sistemde soğutucu buharını alternatifli olarak yoğuşturucuya yollayan ve buharlaştırıcıdan 
soğutucu buharını alan tek bir adsorban yatak kullanılır. Adsorban yatağın adsorpsiyon kapasitesi (X), 
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adsorban yatak sıcaklığı (adsorpsiyon sıcaklığı) ve soğutucu akışkan buhar basıncının bir 
fonksiyonudur ve genellikle sistemde kullanılan çalışma çiftine ait adsorpsiyon denge denklemi ile 
ifade edilir. İdeal ADS sisteminin bir tam çevrimi en iyi Şekil 2. de verilen Clapeyron diyagramının 
eşliğinde açıklanabilir. 
 

Ta2 Ta1

Pk

C

-1/Tad

lnP

               

Desorpsiyon

XminXmax

Pe
BAdsorpsiyon

Td2

D A

Td1  
 

Şekil 2. Clapeyron Diyagramı. 
 
Söz konusu basit sisteme ait çevrim Clapeyron diyagramı üzerinde A noktası ile gösterilen durumda 
başlar. Bu noktada sistemde kullanılan adsorban malzemenin adsorpsiyon kapasitesi en düşük 
seviyededir. A noktasında yatak sıcaklığı Td2 ve yatak içerisindeki basınç Pk (kondanser) değerine 
eşittir. Adsorban yatak, sistem elemanları arasında aracı akışkan alışverişi olmadan çevreye ısı 
transfer ile Ta1 ara sıcaklığına soğutulur ve neticesinde, yatak içerisindeki soğutucu akışkan basıncı 
kondenser basıncından (Pk) evaporatör (Pe) basıncına iner (B noktası). Yatakdaki mevcut denge 
durumu A noktasından B noktasına değişir iken adsorban yatakta bir miktar soğutucu akışkan 
adsorplanır ancak bu miktar çok düşük olduğu için ihmal edilebilir. Dolayısı ile A ile B arasında 
adsorban yatağın adsorpsiyon kapasitesinin sabit kaldığı kabul edilir. Adsorban yatağın B noktasından 
çevreye ısı transfer ile C noktasına (Ta2 en düşük sıcaklık) soğutulması durumunda (adsorpsiyon 
prosesi), adsorban malzemenin adsorpsiyon kapasitesi sabit evaporatör basıncında artarak 
maksimum bir değere ulaşır. C noktasından sonra yatak sistem elemanları arasında aracı akışkan 
alışverişi olmadan güneş veya atık ısı kaynağı desteği ile Td1 ara sıcaklığına ısıtılır (D noktası). Yatak 
sıcaklığı sabit adsorpsiyon kapasitesi doğrusu boyunca bir miktar artar iken yatak içerisindeki basınç 
da evaporatör (Pe) basıncından kondenser basıncına (Pk)  yükselir. Adsorban yatağın sabit kondenser 
basıncında D noktasından en yüksek sıcaklık olan Td2 yenilenme sıcaklığına ısıtılması durumunda 
(desorpsiyon prosesi), adsorban malzemenin adsorpsiyon kapasitesi azalarak minimum bir seviyeye 
iner ve böylece çevrim tamamlanmış olur. 
 
A noktasındaki yatağın yenilenme sıcaklığı olan Td2 (desorpsiyon sıcaklığı) ve C noktasında yatağın 
soğutulduğu en düşük sıcaklık olan Ta2 (adsorpsiyon sıcaklığı) sırasıyla sistemde kullanılan termal ısı 
kaynağının ve soğutma sıvısının sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. İdeal çevrimde adsorpsiyon 
ve desorpsiyon prosesleri sırasında evaporatör ve kondenser basınçları sabit olmakla birlikte yatak 
içerisideki sıcaklık gradyanları ihmal edilebilir durumdadır.  

 
 
 
 

3. PERFORMANS ANALİZLERİ 
 
Yukarıda bahsedilen ADS sisteminin performans analizleri çeşitli evaporatör (Te), kondenser (Tk), 
desorpsiyon (Td2) ve adsorpsiyon (Ta2) sıcaklıklarında yapılmıştır. Performans hesaplamaları aşağıda 
belirtilen kabuller çerçevesinde icra edilmiştir. 
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 Sistemde kullanılan adsorban malzeme ve soğutucu akışkanın ısıl kapasite değerlerinin sabit 
olduğu varsayılmıştır. 

 Desorpsiyon ısısı adsorpsiyon ısısına eşit ve sabit olduğu kabul edilmiştir.  

 Metal kütleyi soğutmak (evaporatör) için gerekli enerji miktarı, performans analizlerinde ihmal 
edilmiştir. 

 
Çevrimin COP değeri aşağıdaki denklem vasıtasıyla hesaplanmıştır. 
 

c
cyc

in

Q
COP

Q
    (1) 

 
Sistemin soğutma kapasitesi (Qc),  soğutucu akışkanın gizli buharlaşma ısısından soğutucu akışkanın 
kondenser sıcaklığından evaporatör sıcaklığına soğutulması için gerekli duyulur ısı miktarının 
çıkarılması ile bulunmuştur [11]. 
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(2) denkleminde mad (kg) adsorban malzemenin kütlesini, Cp_s (kJ/kg.K) soğutucu akışkanın özgül 
ısısını, X (kgw/kgad) adsorban malzemenin adsorpsiyon kapasitesini, L (kJ/kg) soğutucu akışkanın gizli 
buharlaşma ısısını ifade etmektedir. 
 
Desorpsiyon prosesi sırasında yatağı yenilemek için gerekli toplam enerji miktarı (Qin), adsorban 
yatağı oluşturan metal kütleyi (Qme), adsorban malzemeyi (Qad) ve soğutucu akışkanı (Qs)  ısıtmak ve 
diferansiyel miktarda soğutucu akışkanı desorplamak (Qde) için gerekli enerji miktarlarının toplamına 
eşittir [11]. 
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Sistemde kullanılan soğutucu akışkan (Cp_s), metal malzeme (Cp_me) ve adsorban malzemenin (Cp_ad) 
ısıl kapasite değerleri sırasıyla 4.18, 0.46 ve 0.92 kJ/kg.K dir [12]. Silika jel-su çalışma çiftinin 
desorpsiyon ısısı (Hde) 2800 kJ/kg dır [13]. Parametrik değerlendirmelerde adsorban yatağı oluşturan 
metal kütle (mme) ve adsorban malzeme (mad) kütlesi sırasıyla 2 ve 8 kg olarak alınmıştır. 
 
Adsorban malzemenin adsorpsiyon kapasitesi, adsorban yatak sıcaklığı ve soğutucu akışkan buhar 
basıncının bir fonksiyonudur. Silika jel-su çalışma çiftinin denge adsorpsiyon kapasitesi aşağıda 
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verilmiş olan modifiye Dubinin-Astakhov (D-A) denklemi vasıtasıyla hesaplanmıştır [12].  Bu denklemin 
sabitleri deneysel olarak elde edilmiştir. 
 

1.6

0.346exp 5.6 1
doy

T
X

T

  
        

   (8) 

 
Soğutucu akışkan olarak kullanılan suyun gizli buharlaşma ısısı evaporatör sıcaklığının bir fonksiyonu 
olarak aşağıdaki denklem vasıtasıyla hesaplanmıştır.  

 

 
2

3171.2 2.4425*H OL T K     (9) 

 
 
 
 
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada silika jel-su çalışma çiftini kullanan ve ideal çevrime göre çalışan basit adsorpsiyonlu bir 
soğutma sisteminin performansı farklı adsorpsiyon (40-60 

o
C), desorpsiyon (85-150 

o
C),  evaporatör 

(5-15 
o
C) ve kondanser (20-40 

o
C) sıcaklıklarında analiz edilmiştir. Genel olarak sistemin performans 

katsayısı (COP), artan evaporatör-desorpsiyon ve azalan kondanser-adsorpsiyon sıcaklıkları için artış 
göstermektedir. Sistem tarafından bu tarz bir davranışın sergilenmesi Xmax ile Xmin arasındaki farkın 
yukarıda bahsedilen koşullar altında artış eğilimi içerisine girmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 
evaporatör ve kondanser sıcaklıkları arasındaki fark azaldıkça adsorpsiyon ve desorpsiyon 
sıcaklıklarının sistem performansı üzerine olan etkisi azalmaktadır. Bu davranış Xmax ve Xmin 

değerlerinin sırasıyla artan evaporatör ve azalan kondanser sıcaklıkları ile birlikte yine sırasıyla 
adsorpsiyon ve desorpsiyon sıcaklıklarında meydana gelen değişimlerden etkilenmemeleri ile 
açıklanabilir. Ancak, farkın yüksek olduğu durumlarda sitemin COP değerinin olumsuz yönde 
etkilenmemesi için adsorpsiyon sıcaklığını düşük desorpsiyon sıcaklığını ise yüksek tutmak 
gerekmektedir.  
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Şekil 3. ADS Sistemin COP Değerinin Farklı Kondanser ve 5 
o
C Evaporatör Sıcaklığı İçin Desorpsiyon 

ve Adsorpsiyon Sıcaklıkları İle Değişimi. 
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Performans analizlerinin yapıldığı sıcaklık sınırları arasında sistemin COP değeri yaklaşık olarak 0.15–
0.7 aralığında değişmektedir. Şekil 3., Şekil 4. ve Şekil. 5. den görüldüğü üzere sistemin performans 
katsayısı evaporatör ve kondanser sıcaklıkları arasındaki fark azaldıkça artış ve tam tersi durum 
gerçekleştiğinde ise düşüş göstermektedir. Ancak, Şekil 5. bakıldığında (evaporatör ve kondanser 
sıcaklıkları arasındaki farkın 5 

o
C olduğu durumda) sistemin performans katsayısının belirli bir 

noktadan sonra artan desorpsiyon sıcaklığı ile bütün adsorpsiyon sıcaklıkları için küçük miktarda bir 
düşüş gösterdiği açıkca görülmektedir. Bu davranış genel olarak düşük kondanser sıcaklıklarında Xmin 
değerinin artan desorpsisyon sıcaklığı ile kayda değer bir değişim göstermemesinden 
kaynaklanmaktadır. Anacak bu davranış düşük evaporatör ve yüksek adsorpsiyon sıcaklıklarında 
(Şekil 3.) Xmax değerinin de düşük olması nedeniyle pek belirgin değildir. 
 
Genel olarak desorpsiyon sıcaklığının maksimum değeri düşük kondanser sıcaklıkları için 390 K ile 
sınırlandırılmalıdır. Ancak kondanser sıcaklığı artıkça daha yüksek sıcaklıklara çıkılması sistem 
performansı üzerinde kayda değer olmasa bile olumlu bir etki yaratacaktır. Bu durum Şekil 3., Şekil 4. 
ve Şekil 5. de açıkca gösterilmiştir. Sonuç olarak bu sıcaklık sınırı bize söz konusu soğutma sisteminin 
güneş enerjisi destekli olarak çalıştırılabileceğini göstermektedir. Ayırıca, kondanser sıcaklığı artıkça 
desorpsiyon sıcaklığının alt limiti yükselmektedir (Clapeyron diyagramı üzerinde Td1 ile gösterilen 
nokta). Bunun temel nedeni, artan kondanser sıcaklığı ile birlikte soğutucu akışkanın doyma 
basıncının artmasıdır. Dolayısıyla bu basınç değerine ulaşmak için yatağın daha yüksek bir sıcaklık 
değerine ısıtılması gerekmektedir.  
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Şekil 4. ADS Sistemin COP Değerinin Farklı Kondanser ve 10 
o
C Evaporatör Sıcaklığı İçin 

Desorpsiyon ve Adsorpsiyon Sıcaklıkları İle Değişimi. 
 

Sistemin performans katsayısı özelikle düşük evaporatör sıcaklıklarında artan adsorpsiyon sıcaklığı ile 
birlikte düşüş göstermektedir. Diğer bir ifade ile bu koşullar altında Xmax değeri azalmaktadır. Bu 
nedenle düşük evaporatör sıcaklıklarında adsorpsiyon sıcaklığı mümkün olduğunca düşürülmelidir ki 
sistem performnası olumsuz yönde etkilenmesin.  Ancak, minimum adsorpsiyon sıcaklığı adsorpsiyon 
prosesi sırasında yatağı soğutmak için kullanılan soğutucu akışkanın sıcaklığı ile sınırlıdır.   
 
Silika jel-su çalışma çiftinin desorpsiyon ısısı literatürde sıklıkla kullanılan diğer çalışma çiftleriyle 
karşılaştırıldığında (Aktif karbon-metanol, Monolithic karbon-amonyum, Aktif karbon-amonyum) 
oldukça yüksektir ve bu durum sistem performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, 
silika jel sistemde adsorban malzeme olarak kullanılması durumunda desorpsiyon sıcaklığının düşük 
olması nedeniyle sistemin güneş enerjisi destekli olmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, silika jel 
ucuz ve kolay ulaşılabilir bir malzemedir. Soğutucu akışkan olarak kullanılan suyun gizli buharlaşma 
ısısının yüksek olması istemin soğutma kapasitesini artırmaktadır. Ancak, suyun çalışma basıncının 
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atmosfer basıncının altında olması sistemde vakum problemlerine ve sistem elemanlarının paslanmaz 
çelik olmaması durumunda elemanlar üzerinde korozyona sebebiyet vermektedir. Ayrıca, aracı 
akışkan olarak suyun kullanılması durumunda 0 

o
C derecenin altında soğutma yapmak mümkün 

değildir ve yatak içerisindeki düşük basınç nedeniyle soğutucu akışkan transferi oldukca kötüdür ve bu 
durum çevrim zamanını uzatır. Diğer taraftan suyun kolay ulaşılabilir, ucuz ve çevre dostu bir akışkan 
olması tercih edilmesi için yeterli kriterleri oluşturmaktadır. 
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Şekil 5. ADS Sistemin COP Değerinin Farklı Kondanser ve 15 
o
C Evaporatör Sıcaklığı İçin 

Desorpsiyon ve Adsorpsiyon Sıcaklıkları İle Değişimi. 
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Şekil 6. ADS Sistemin COP Değerinin Farklı Metal Kütle Değerleri İçin Desorpsiyon ve Adsorpsiyon 
Sıcaklıkları İle Değişimi. 

 
Şekil. 6 da soğutma sisteminin performans katsayısı farklı adsorban yatak metal kütle değerleri için 
incelenmiştir. Sistemin performans katsayısı artan metal kütle değeri ile birlikte düşüş göstermektedir. 
Bunun temel nedeni artan metal kütle ile birlikte desorpsiyon prosesi sırasında yatağı yenilemek için 
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sisteme girilmesi gereken enerji miktarının artmasıdır. Dolayısıyla sistem performansının olumsuz 
yönde etkilenmemesi için yatakta mümkün olduğunca az metal malzeme kullanılmalıdır. Ancak sistem 
vakum altında çalıştığı ve kaynak yöntemiyle imal edildiği için yatak cidar kalınlığı belirli bir değerin 
üstünde olmalıdır. Aksi takdirde sistemde vakum problemlerinin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Sonuç 
olarak optimum cidar kalınlığının seçilmesi önemli bir tasarım problemidir. 

 
 
 
 

SONUÇ 
 
Silika jel-su çalışma çiftini kullanan adsorpsiyonlu bir soğutma sisteminin performansı farklı 
adsorpsiyon, desorpsiyon, evaporatör ve kondanser sıcaklıklarında değerlendirilmiştir. Sistemin COP 
değeri performans analizlerinin yapıldığı koşullar altında yaklaşık olarak 0.15–0.7 aralığında değişim 
göstermektedir. Artan evaporatör-desorpsiyon ve azalan kondanser-adsorpsiyon sıcaklıkları sistem 
performansı üzerinde olumu bir etki yaratmaktadır. Adsorpsiyon ve desorpsiyon sıcaklıklarında 
meydana gelen değişimin sistem performansı üzerinde yarattığı etki evaporatör ve kondanser 
sıcaklıkları arasındaki fark azaldıkça ihmal edilebilir bir düzeye inmektedir. Desorpsiyon sıcaklığının 
üst limiti düşük kondanser sıcaklıkları için 390 K olmalıdır. Bu sıcaklık sınırı silika jel-su çalışma çiftini 
kullanan bir ADS sisteminin güneş enerjisi destekli çalıştırılabileceğini göstermektedir. Ayrıca, 
desorpsiyon sıcaklığının bu değeri aşması durumunda sistem performansı üzerinde pozitif yönde 
kayda değer bir değişim gözlemlenmemektedir. Adsorban yatağı oluşturan metal kütle miktarı artıkça 
sistem performansı düşmektedir. Bu nedenle adsorban yatak tasarımı sırasında bu hususa dikkat 
edilmesi büyük önem arz etmektedir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] SUMATHY, K., YEUNG, K.H., YONG, L., “Technology development in the solar adsorption 

refrigeration systems, Progress in Energy and Combustion Science”, 29, 301–327, 2003. 
[2] WANG, R.Z., WANG, B.Q., “Adsorption mechanism and improvements of the adsorption equation 

for adsorption refrigeration pairs”, International Journal of Energy Research, 23, 887–898,1999. 
[3] NG, K.C., CHUA, H.T., CHUNG, C.Y., LOKE, C.H., KASHIWAGI, T., AKISAWA, A., SAHA, B.B., 

“Experimental investigation of the silica–gel water adsorption isotherm characteristics”, Applied 
Thermal Engineering, 21, 1631–1642, 2001. 

[4] AFONSO, M.R.A., SILVEIRA, J.V., “Characterization of equilibrium conditions of adsorbed silica–
gel/water bed according to Dubinin–Astakhov and Freundlich”, Thermal Engineering, 4, 3-7, 2005. 

[5] WANG, L,W., WANG, R.Z., LU, Z.S., CHEN, C.J., WANG, K., WU, J.Y., “The performance of two 
adsorption ice making test units using activated carbon and a carbon composite as adsorbents”, 
Carbon, 44, 2671-2680, 2006. 

[6] EL-SHARKAWY, I.I., KUWAHARA, K., SAHA, B.B., KOYAMA, S., NG, K.C., “Experimental 
investigation of activated carbon fibers/ethanol pairs for adsorption cooling system application”, 
Applied Thermal Engineering, 26, 859-865, 2006. 

[7] CUI, Q., TAO, G., CHEN, H., GUO, X., YAO, H., “Environmentally benign working pairs for 
adsorption refrigeration”, Energy, 30, 261-271, 2005. 

[8] SAHAM, B.B., CHAKRABORTY, A., KOYAMA, S., YOON, S.H., MOCHIDA, I., KUMJA, M., YAP, 
C., NG, K.C., “Isotherms and thermodynamics for the adsorption of n-butane on pitch based 
activated carbon”, International Journal Heat and Mass Transfer, 51, 1582-1589, 2008. 

[9] SAHA, B.B., HABIB, K., EL-SHARKAWY, I.I., KOYAMA, S., “Adsorption characteristics and heat 
of adsorption measurements of R-134a on activated carbon”, International Journal of 
Refrigeration, 32, 1563-1569,  2009. 

[10] SOLMUŞ, İ., YAMALI, C., KAFTANOĞLU, B., BAKER, D., ÇAĞLAR, A., “Adsorption properties of 
a natural zeolite–water pair for use in adsorption cooling cycles”, Applied Energy, 87, 2062-2067, 
2010.  



    _______________________  785 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

[11] FADAR, A.E., MIMET, A., PEREZ-GARCIA, M., “Modelling and performance study of a 
continuous adsorption refrigeration system driven by parabolic trough solar collector”, Solar 
Energy, 83, 850–861, 2009. 

[12] DI, J., WU, J.Y., XIA, Z.Z., WANG, R.Z., “Theoretical and experimental study on characteristics of 
a novel silica gel-water chiller under the conditions of variable heat source temperature”, 
International Journal of Refrigeration, 30, 515-526, 2007. 

[13] CHO, S.H., KIM, J.N., “Modeling of a silica gel/water adsorption cooling system”, Energy, 17, 829-
839, 1992. 

 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
İsmail SOLMUŞ 
 
1980 Erzincan doğumludur. 2002 yılında Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümünden Lisans derecesi ile mezun olmuştur. 2006 yılında ODTÜ Mühendislik 
Fakültesi Makina Mühendsiliği Bölümünden Yüksek Lisans, 2011 yılında yine aynı Üniversiteden 
Doktora derecesi almıştır. 2010-2011 yılları arasında bir yıl süreyle İngiltere’de Bath Üniversitesinde 
Doktora tez konusu ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 2012 yılı Aralık ayından beri Atatürk 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Yrd.Doç.Dr. 
olarak görev yapmaktadır. Adsorpsiyonlu soğutma, güneş enerjisi destekli temiz su eldesi, mikro ısı 
boruları, gözenekli malzemede ısı ve kütle transferi konularında çalışmaktadır. 
 
Cihan YILDIRIM 
 
1981 Ankara doğumludur. 2002 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünü bitirdikten sonra aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümünde 
araştırma görevlisi olarak bütünleşik doktora programına başlamıştır. 2011 yılında doktorasını 
tamamlamıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji anabilim dalında 
Araştırma Görevlisi Doktor olarak çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları; Doğal konveksiyon, Güneş 
enerjisi ve uygulamaları, Tuzsuzlaştırma ve damıtma sistemleri, Adsorpsiyonlu soğutma ve Enerji 
çevrim sistemleridir. 
 
Kadir BİLEN 
 
1960 Bayburt’ta doğdu. 1986 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümünden Mezun oldu. Atatürk Üniversitesinde göreve başladı. 1989 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını, 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktorasını tamamladı ve aynı yıl Atatürk Üniversitesinde Yrd. Doç.Dr. 
olarak göreve başladı. 1999-2000 Tarihleri arasında Doktora sonrası çalışmalar için Amerika’da Miami 
Üniversitesi ve Florida Üniversitelerinde çalışmalarda bulundu. 2002 tarihinde Doçent oldu. 2006 
tarihinde TUBİTAK bursu ile Amerika Dallas'da Southern Methodist Üniversitesinde doktora sonrası 
çalışmalarda bulundu. 2007 yılında Profesör oldu ve halen Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim dalında öğretim üyesi ve Makine Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. Isı transferi artırma mekanizmaları, Faz değişim materyalleriyle 
enerji depolama, Araçlarda turbo şarj analizi, Elektronik bileşenlerin soğutulması, Araçlarda alternatif 
soğutucu gaz kullanımları konularında çalışmaktadır. 
 
 



 



 
 
 
 
 
  TESKON 2013 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU 

 
 
  
 
 
  
 

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA 
SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE 
SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ 

 
 

MUSTAFA ALİ ERSÖZ  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 
 
ABDULLAH YILDIZ  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 

  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 



    _______________________  789 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN 
DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ 

 
 

M. Ali ERSÖZ 
Abdullah YILDIZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı bir soğutma (YSS) sistemi deneysel olarak incelenmiş ve enerji 
verimi belirlenmiştir. Bu sistemde, çalışma akışkanı olarak % 25 derişimde 300 ml amonyak-su 
çözeltisi ve basınç dengeleyici gaz olarak 12 bar helyum gazı kullanılmıştır. Yayınımlı soğurmalı 
soğutma sistemlerinin en önemli avantajı farklı ısıl enerji kaynakları ile çalışmasıdır. Burada, ısıl enerji 
kaynağı olarak elektrik enerjisi kullanılmıştır. Deneylerde, sistemi oluşturan kaynatıcı, saflaştırıcı, 
yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu ve ısı değiştiricinin giriş-çıkış sıcaklıkları ve soğutulan mahalin 
birbirine eşit mesafeden üç farklı (alt, orta ve üst olmak üzere) nokta sıcaklığı ile sistemin çalışma 
basıncı ölçülmüştür. Deney sisteminde veri alma işlemi 5 saat süre ile 5’er dakikalık aralıklarla 
yapılmıştır. Elde edilen veriler grafiklerle değerlendirilmiş, analizde ihtiyaç duyulan termodinamik 
özellikler REFPROP 7.0 programından elde edilmiştir. Üç farklı günde yapılan deneylerde, sistemin 
soğutma verimi en yüksek % 17.45 olarak belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Soğurmalı soğutma sistemi, amonyak, su, helyum, enerji verimi   
 
 
 
 
ABSTRACT 

 
In this study, a diffusion absorption cooling (YSS) system was investigated experimentally and its 
energy efficiency was calculated. In this system, ammonia-water solution in ammonia concentration of 
25% and volume of 300 ml as working fluid and helium gas at pressure of 12 bars as auxiliary gas was 
used. The most important advantage of the absorption cooling systems is that they operate on 
different energy sources. In this study, energy source is electrical energy. In the experiments, input 
and output temperatures of the generator, the purification, the condenser, the evaporator, the 
absorber, the solution tank and the heat exchanger parts of the system  and temperatures of cooling 
room from different points of three (below, midpoint and upper) and operating pressure of the system 
were measured. Temperature data were recorded in every 5 minutes during a 5 hour period. Data 
were evaluated with graphics and thermodynamic properties need for the analyses are obtained from 
REFPROP 7.0 software. In the experiments conducted on 3 different days, the maximum cooling 
efficiency is calculated as 17.45%.   
 
Keywords: Diffusion cooling systems, ammonia, water, helium, energy analysis 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 

  
Soğutma sistemlerinde kullanılan CFC ve HCFC’ler gibi soğutkanların ozon tabakasına verdiği 
zararların anlaşılması, soğutmanın çevre ile birlikte değerlendirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır 
ve sonuç olarak “çevre dostu” teknolojilerin geliştirilmesi gerekliliği önem kazanmıştır. 
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Soğurmalı soğutma sistemlerinde kullanılan akışkan çiftlerinin mekanik buhar sıkıştırmalı çevrimlerde 
kullanılan soğutkanlar gibi çevreye zarar vermemesi, sistem enerjisi olarak elektriğin yanısıra LPG, 
doğalgaz, atık ısı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilmesi, hareketli parçalarının olmaması, 
sessiz çalışmaları ve az bakım gerektirmeleri bu sistemlerin önemini artırmaktadır. 

 
Kullanımı en yaygın olan soğurmalı soğutma sistemleri, LiBr - H2O ve NH3 - H2O çözeltisi kullanan 
sistemlerdir. Bu çalışmada NH3 - H2O çözeltisi kullanan ön soğutmalı yayınımlı ve soğurmalı soğutma 
sistemi deneysel olarak incelenmiş ve elde edilen verilerle enerji analizi yapılarak soğutma veriminin 
iyileştirilmesi için öneriler getirilmiştir. 

 
Birçok araştırmacı, soğurmalı soğutma sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Yapılan bu çalışmalar 
genellikle, soğutma etkenliğinin artırılması için yapısını oluşturan bileşenleri ile ilgilidirler. 

  
Yayınımlı soğurmalı soğutma (YSS) çevrimi ilk defa Von Platen ve Munters tarafından ortaya atılmış 
ve günümüze kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Çevrimde soğutucu akışkan olarak amonyak, 
soğurucu akışkan olarak su ve basınç dengeleyici gaz olarak da hidrojen gazı kullanılmışlardır [1]. 
Arslan ve Eğrican, yayınımlı soğurmalı soğutma sisteminin deneysel termodinamik analizini 
yapmışlardır. Analizlerde, sistemin bazı bölgelerindeki ısı kayıplarının çevrimin tamamlanabilmesi için 
mutlaka olması gerektiğini, bazı bölgelerdeki ısı kayıplarının ise gereksiz olduğunu tespit etmişlerdir. 
Bu gereksiz ısı kayıplarının önlenmesi ile sistem performansında belirgin bir iyileşmenin meydana 
geleceğini ifade etmişerdir [2]. Zohar ve ark., yayınımlı soğurmalı soğutma sistemlerinin performansını 
arttırmaya yönelik çalışmalarında buharlaştırıcı üzerinde yapısal bir değişikliğe giderek normal 
kullanımda ön soğutmaya tabi tutulan sıvı amonyağı, ön soğutmaya tabi tutmadan doğrudan 
buharlaştırıcıya bağlamışlardır. Teorik olarak yapılan termodinamik analiz sonucunda, ön soğutmasız 
sistem performansının ön soğutmalı (normal) sisteme nazaran %14–20 civarında artış gösterdiğini 
belirtmişlerdir [3]. Zohar ve ark., bir diğer çalışmalarında yayınımlı soğurtmalı soğutma sisteminde 
kullanılan amonyak-su-hidrojenin çalışma akışkanları yerine amonyak-su-helyum kullanılması 
durumunu teorik termodinamik bir model ile incelemişlerdir ve helyum kullanımının hidrojene göre çok 
daha iyi olduğunu ve soğutma tesir katsayısının %40 kadar artış gösterdiğini ifade etmişlerdir [4]. 
Jakob ve ark., işletim ısısını güneş enerjisinden sağlayan amonyak-su-helyum çalışma akışkanlarının 
kullanıldığı 2,5 kW kapasiteli bir yayınımlı soğurmalı soğutma sisteminin tasarım ve imalatını yaparak 
termodinamik analizini gerçekleştirmişlerdir. Sistemde soğutkan olarak amonyak, soğurucu akışkan 
olarak su ve basınç dengeleyici gaz olarak da helyum kullanılmıştır [5]. Lin ve ark., bir dizel motorunun 
atık ısısı ile çalıştırılan yayınımlı soğurmalı soğutucuların karakteristik özelliklerini incelemişlerdir. 
Ayrıca, bu sistemin performansını enerji kaynağı olarak AC-DC akımlı elektrikli ısıtıcılar ve LPG 
gazının kullanıldığı sistemler ile karşılaştırmışlardır. Atık ısı ile çalışan sistemin daha iyi bir performans 
gösterdiğini belirlemişlerdir [6]. Srikhirin ve Aphornratana, soğutucu akışkan olarak amonyağın, 
soğurucu akışkan olarak suyun ve basınçlandırıcı gaz olarak da helyumun kullanıldığı yayınımlı 
soğurmalı soğutma sistemi üzerine yaptıkları çalışmada sistem performansının kuvvetli şekilde 
kabarcık pompasının karakteristik özelliği ile buharlaştırıcı ve soğurucu kütle transfer performansına 
bağlı olduğunu ortaya koymuşlardır [7]. Sözen ve Özalp, amonyak-su çifti ile çalışan soğurmalı 
soğutma sitemlerinde ejektör kullanımı ile sistem performansını arttırmaya yönelik bir çalışma 
yapmışlardır. Yoğuşturucu girişine bağlanan ejektör ile sistemde üçlü basınç meydana getirilerek 
sistemin soğutma tesir katsayısı %49 arttığını ifade etmişlerdir [8]. Alexis ve Rogdakis, amonyak-su 
çifti ile çalışan bir soğurmalı soğutma sistemde, iki farklı yere bağlanmış ejektör yapısının sistem 
performansı üzerine etkilerini araştırmışlardır. İlk sistemde (model-1) ejektör yoğuşturucu girişine 
bağlanırken, diğerinde (model-2) soğurucu girişine bağlanmıştır. Sonuçta model-1 sisteminin soğutma 
tesir katsayısının model-2 sistemine göre daha yüksek çıktığını belirlemişlerdir [9]. Özbaş, yayınımlı 
soğurmalı soğutma sistemi deneysel ve teorik olarak incelemiştir. Sisteminde soğutucu akışkan olarak 
amonyak, soğurucu akışkan olarak su ve difüzör olarak helyum gazı kullanmıştır. Tasarım ve imalatı 
yapılan sistem için elektrik enerjisi, alternatif enerji kaynaklarından LPG ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından güneş enerjisini ısı kaynağı olarak tercih etmiştir. Elektrik ısıtıcılı sistemin 
performansını arttırmak amacıyla iki ayrı tasarım geliştirmiştir. Ön soğutmalı sistemde yapısal 
değişiklikle ön soğutmasız sistem imal etmiştir. Ön soğutmalı sistemin absorber girişine yerleştirilen bir 
ejektörün kullanıldığı sistemin tasarım ve imalatını yapmıştır. Elektrik enerjisi ile yapılan deneylerde iç 
ortam sıcaklığı 3 °C ile en iyi sonuca ön soğutmalı ejektörlü sistemde ulaşılırken, soğutma tesir 
katsayısı bakımından dolaşım oranının yüksek olmasından dolayı ön soğutmasız sistemde %27 ile en 
iyi verimi elde etmiştir. Ayrıca, ejektör kullanımı ile ön soğutmalı sistemin performansının %26 arttığını 
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belirtmiştir [10]. 
 

Bu çalışmada, işgören akışkanı olarak % 25 derişimde 300 ml amonyak-su çözeltisi ve basınç 
dengeleyici gaz olarak 12 bar helyum gazı kullanıldığı yayınımlı soğurmalı bir soğutma sistemi 
deneysel olarak incelenmiş ve enerji verimi belirlenmiştir.  

 
 
 
 

2. YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİ  
 
Yayınımlı soğurmalı soğutma sistemlerinde çalışma akışkanı olarak genellikle amonyak-su çözeltisi ve 
yardımcı gaz olarak helyum gazı kullanılmaktadır. Şekil 1’de yayınımlı bir soğutma sisteminin çalışma 
prensibi verilmiştir. 

 
 

Şekil 1. Yayınımlı Bir Soğutma Sisteminin Çalışma Prensibi 
 

Kaynatıcıya verilen bir ısı sonucu amonyak homojen karışım içinden buharlaşarak çözünür. Çözünme 
sonrasında amonyak buharı ve amonyak bakımından derişimi azalan çözelti (fakir çözelti) habbecik 
pompası içinde yükselir. Amonyak buharı saflaştırıcıya doğru ilerler (3 noktası), fakir çözelti ise geri 
döner (2a noktası) ve ısı değiştiriciden geçerek soğurucuya gelir. Fakir çözeltinin ısı değiştiricisinden 
geçirilmesinin amacı kaynatıcıda aldığı ısının bir miktarını çözünme işlemi için soğurucudan 
kaynatıcıya gelen amonyak bakımından derişimi yüksek çözeltiye (zengin çözelti) vermesidir. 

 
Saflaştırıcıda ise amonyak buharı içinde barındırdığı bir miktar su buharından çözünür. Buradaki 
çözünme, saflaştırıcıdan çevreye olan ısı geçişi nedeniyle sıcaklığın düşerek su buharının yoğuşması 
şeklinde olur. Yoğuşan su geri dönerek (2d noktası) habbecik pompası çıkışındaki fakir çözelti ile 
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birleşir. Amonyak buharı ise saflık derecesine yaklaşarak yoğuşturucuya gelir. 
 
Yoğuşturucuya saflık derecesine yakın bir şekilde giren amonyak buharı (4 noktası) burada yoğuşarak 
sıvı faza geçer. Sıvı faza geçemeyen bir miktar amonyak buharı çözelti deposuna (5a noktası) ve sıvı 
fazdaki amonyak (5 noktası) ise buharlaştırıcıya gelir.  

 
Buharlaştırıcıda sıvı amonyak, helyum gazıyla karşılaşır. Bu karşılaşmada kısmi basıncı düşen 
amonyak, helyum gazı içine yayılarak buharlaşmaya başlar. Helyum gazı karşılaşmanın olduğu 
sıcaklık değeri için belirli bir miktar amonyak buharını bünyesinde taşır. Buharlaştırıcı içinde amonyak 
ilerlerken kısmi basıncı artar ve buharlaştırıcı çıkışında tamamen buhar fazına geçebilir. Amonyak 
buharı-helyum gazı karışımı soğurucuya gelir.  

 
Soğurucuda, amonyak buharı-helyum gazı karışımı, kaynatıcıdan gelen ve ısı değiştiriciden geçen 
fakir çözelti ile birleşir. Burada amonyak buharı helyum gazından ayrılır ve fakir çözelti tarafından 
soğurulur. Soğurucu çıkışında helyum gazı saf halde, fakir çözelti ise amonyak bakımından 
zenginleşerek zengin çözelti olarak çıkar. Zengin çözelti, çözelti deposuna girer ve oradan ısı 
değiştiricide ön ısıtmadan geçerek kaynatıcıya gelir. Böylece sistem çevrimi tamamlanmış olur. 

 
Sistem içinde her bir akışkan için üç ayrı çevrim meydana gelir ve çevrimler; soğurucu akışkan 
(amonyak bakımından fakir olan su) çevrimi, soğutucu akışkan (amonyak) çevrimi ve basınç 
dengeleyici gaz (helyum) çevrimi olarak tanımlanabilir. Soğurucu akışkan çevrimi kaynatıcı, ısı 
değiştirici ve soğurucu arasında gerçekleşir. Soğutucu akışkan çevrimi, kaynatıcı, saflaştırıcı, 
yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu, ısı değiştirici ve tekrar kaynatıcı arasında meydana gelir. Basınç 
dengeleyici gaz çevrimi ise buharlaştırıcı ve soğurucu arasında gerçekleşir. 
 
 
 
 
3. DENEY DÜZENEĞİ VE DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
Bu çalışmada yayınımlı soğurmalı soğutma sistemi ön soğutmalı olarak imal edilmiştir. Deneylerde ısı 
kaynağı olarak elektrik enerjisi ve soğutulan mahal olarak 470 L hacme sahip buzdolabı gövdesi 
kullanılmıştır (Şekil 2). 
 

           
 

Şekil 2. Deney Setinin Görünümü 
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YSS sisteminin imalat aşamasında tüm boru birleştirmeleri oksi-gaz kaynağı ile yapılmıştır. Kullanılan 
boru malzemelerine ait özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. Deney sisteminde, %25 derişimdeki 300 gr 
amonyak-su çözeltisi ile 12 bar helyum gazı kullanılmıştır. 
 
Deneyler 29 Mart 2012, 31 Mart 2012 ve 02 Nisan 2012 günlerinde yapılmıştır. Deneylerde, sistemi 
oluşturan kaynatıcı, saflaştırıcı, yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu ve ısı değiştiricinin giriş-çıkış 
sıcaklıkları ve soğutulan ortamın birbirine eş mesafeden üç farklı (alt, orta ve üst olmak üzere)nokta 
sıcaklığı ile sistemin çalışma basıncı ölçülmüştür. Deney sisteminde veri alma işlemi 5 saat süre ile 
5’er dakikalık aralıklarla yapılmıştır.   
 
Tablo 1. YSS Sistemi Yapımında Kullanılan Boru Malzemeleri Ve Özellikleri 
 

Sistem Bileşenleri Boru özellikleri 
Boru Boyları 

(m) 

Kaynatıcı fakir çözelti borusu Ø 21 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.46 

Kaynatıcı zengin çözelti borusu  
(Kabarcık pompası) 

Ø 6 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.40 

Saflaştırıcı borusu Ø 21 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0,35 

Yoğuşturucu borusu Ø 21 mm Kanatlı Siyah Çelik Boru 0.64 

Yoğuşturucu amonyak buharı borusu Ø 8 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.76 

Buharlaştırıcı helyum gazı borusu Ø 27 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 1.11 

Buharlaştırıcı amonyak buharı borusu Ø 16 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 1.08 

Buharlaştırıcı sıvı amonyak borusu Ø 6 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 1.27 

Çözelti deposu-buharlaştırıcı helyum gazı 
borusu 

Ø 16 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.21 

Soğurucu borusu Ø 21 mm Kanatlı Siyah Çelik Boru 0.90 

Isı değiştirici-Soğurucu zayıf çözelti borusu Ø 8 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.32 

Çözelti Deposu Ø 107 mm, 3mm siyah saç 0.13 

Isı değiştirici fakir çözelti borusu Ø 16 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.98 

Isı değiştirici zengin çözelti borusu Ø 8 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 1.07 

 
 
 
4. YSS ÇEVRİMİNİN SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ 
 
Analizlerde, imalatı yapılan sistem üzerinden alınan sıcaklık ve basınç ölçümleri kullanılmıştır. Sistem 
basıncı sabit olduğundan dolayı bir noktadan alınan basınç değeri sistemin işletme basıncını ifade 
etmektedir. Deneylerden elde edilen ve analizde kullanılan veriler Çizelge 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Termodinamik Analizde Kullanılmak Üzere Deneylerden Elde Edilen Veriler 
 

  29.03.2012 31.03.2012 02.04.2012 

Isıtıcı gücü (W) 57.9 57.3 56.9 

Sistem basıncı (bar) 17.4 17.4 17.3 

Amonyakın kütlesel derişikliği (%) 25 25 25 

Kaynatıcı ortalama sıcaklığı (°C) 157.40 156.80 155.6 

Kaynatıcı giriş sıcaklığı (°C) 94.43 93.58 94.37 

Saflaştırıcı ortalama sıcaklığı (°C) 103.47 103.25 100.85 

Yoğuşturucu giriş sıcaklığı (°C) 72.03 71.92 67.68 

Yoğuşturucu çıkış sıcaklığı (°C) 33.28 32.96 32.56 

Buharlaştırıcı giriş sıcaklığı (°C) 2.00 1.95 1.54 

Buharlaştırıcı çıkış sıcaklığı (°C) 25.10 20.83 24.42 

Çevre sıcaklığı (°C) 23.87 23.77 23.04 
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Ayrıca sistem içindeki amonyak-su karışımının amonyak bakımından kütlesel derişikliği, çözelti 
sisteme şarj edilmeden önce tespit edilmiştir.  Analizde öncelikle sistem elemanlarının her biri için ayrı 
ayrı kontrol hacimleri seçilmiştir ve sistemin sürekli rejimde olduğu kabulü yapılmıştır. Verimlilik analizi 
yapılan YSS sistemi Şekil 1’de görülmektedir.  

 
Zengin çözeltiden soğutkanı buharlaştırarak ayırmak için ısıtıcıya ısı girişi bir elektrik direnci ile 
sağlanır ve kabarcık pompası boyunca çözeltiyi pompalamak için kullanılır. Isıtıcıya verilen ısının 
tamamen amonyak buharının ayrıştırılmasında kullanılması için ısıtıcı çevresine ısı kaybını 
engellemek amacıyla yalıtım yapılır. Analizlerde, ısıtıcıdan çevreye ısı geçişinin olmadığı kabul 
edilmiştir. Kabarcık pompasının kütle ve enerji dengesi: 
 

    (1) 

 

   (2) 

 

   (3) 

 

Eşitlik (1), (2) ve (3)’de,  (kg/s) işgören maddenin kütlesel debisini, h özgül entalpisini (kJ/kg),  

(W) ısıtıcıya sağlanan elektrik gücünü, X (%) amonyak-su çözeltisinin derişimini belirtmektedir. 
  
Isıtıcıyı terk eden buhar çok az miktarda soğurucu içerir ve dolayısıyla saf halde değildir. Bu nedenle 
saflaştırıcıda kısmi yoğuşmayla saflaştırılır. Saf buharın kütlesel debisi aşağıda verilen kütle 
dengesinden belirlenebilir. 
 

    (4) 
 

    (5) 
 

Analizlerde yoğuşturucuya saf amonyak girdiği kabul edilmiştir. Ayrıca yoğuşturucuda yüksek 
basınçtaki soğutkan buharı sıvı fazdadır ve amonyak sistem basıncında yani sabit basınçta yoğuşur. 
Yoğuşturucu için kütle dengesi: 

 

     (6) 

 
Eşitlik (6)’da, alt indis sa saf amonyak olarak isimlendirilir.  

 
Yoğuşturucuyu sistem basıncında terk eden sıvı amonyak, buharlaştırıcı girişine ulaştığında 
soğurucudan dönen helyum gazı ve fakir çözeltiyle gevşer. Sonuç olarak sıvı amonyağın kısmi basıncı 
düşer ve düşük sıcaklıkta buharlaşmaya başlar. Buharlaştırıcıyı geçerken daha fazla sıvı buharlaşır ve 
daha fazla amonyak soğutkanının buhar fazında kısmi basıncı artar. Bu yüzden buharlaştırıcı boyunca 
sıcaklık artar. Buharlaşma sürecini soğutkan kütle debisi, amonyağın kısmi basıncı, sıcaklık, soğurucu 
etkinliği gibi pek çok faktör etkiler. Kütle ve enerji dengesi aşağıdaki gibi ifade edilir.  
 

     (7) 

 

   (8) 

 
YSS sisteminin Soğutma Etkenlik Katsayısı (SEK), buharlaştırıcıyla ortamdan çekilen ısının 

kabarcık pompasına sağlanan ısıya oranı olarak tanımlanır.  
 

    (9) 
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5. SONUÇLAR 
 
5.1. Deney Sonuçları 
 
Yapılan deneylerde, deney başlangıcından itibaren ilk 55 dakika içinde saflaştırıcı, kaynatıcı, 
yoğuşturucu giriş sıcaklıkları hızla arttığı, 55. dakikadan sonra buharlaştırıcıda sıcaklığın düşerek 
soğutma etkisinin başladığı tespit edilmiştir. Sistemin 60. dakikadan sonra kararlı hale geldiği 
gözlemlenmiş ve analizlerde kullanılan ortalama değerler bu andan itibaren dikkate alınmıştır. YSS 
sisteminin sıcaklık ve basınç eğrilerinde görülen salınımların çevre sıcaklığının küçük miktarlardaki 
değişimlerinden meydana geldiği değerlendirilmiştir. 
 
YSS sisteminde 29.03.2012 günü yapılan deneylerden elde edilen sıcaklık ve basınç verilerinin 
zamana bağlı değişimi Şekil 3’de verilmiştir. Şekil 3’den görüldüğü gibi sistemin kararlı hale 
geçmesinden sonra ortalama sıcaklıklar; çevre sıcaklığı 23.87 °C, kaynatıcı girişi 94.43 °C, saflaştırıcı 
girişi 134.90 °C, yoğuşturucu girişi 72.03 °C, buharlaştırıcı girişi 2.00 °C, buharlaştırıcı çıkışı 25.10 °C, 
soğurucu girişi 28.67 °C, soğutulan mahal sıcaklığı 16.26 °C ve ortalama sistem basıncı 17.4 bar 
olarak gerçekleşmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Sistem ile 29.03.2012 Tarihinde Yapılan Deneylerde Elde Edilen Verilerin Zamana Bağlı 
Değişimi 

 
YSS sisteminde 31.03.2012 günü yapılan deneylerden elde edilen sıcaklık ve basınç verilerinin 
zamana bağlı değişimi Şekil 4’de verilmiştir. Şekil 4’den görüldüğü gibi sistemin kararlı hale 
geçmesinden sonra ortalama sıcaklıklar; çevre sıcaklığı 23.77 °C, kaynatıcı girişi 93.58 °C, saflaştırıcı 
girişi 134.60 °C, yoğuşturucu girişi 71.92 °C, buharlaştırıcı girişi 1.95 °C, buharlaştırıcı çıkışı 20.83 °C, 
soğurucu girişi 28.45 °C, soğutulan mahal sıcaklığı 15.92 °C ve ortalama sistem basıncı 17.4 bar 
olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 4. Sistem ile 31.03.2012 Tarihinde Yapılan Deneylerde Elde Edilen Verilerin Zamana Bağlı 
Değişimi 

 
YSS sisteminde 02.04.2012 günü yapılan deneylerden elde edilen sıcaklık ve basınç verilerinin 
zamana bağlı değişimi Şekil 5’de verilmiştir. Şekil 5’den görüldüğü gibi sistemin kararlı hale 
geçmesinden sonra ortalama sıcaklıklar; çevre sıcaklığı 23.04 °C, kaynatıcı girişi 94.37 °C, saflaştırıcı 
girişi 134.02 °C, yoğuşturucu girişi 67.68 °C, buharlaştırıcı girişi 1.54 °C, buharlaştırıcı çıkışı 24.42 °C, 
soğurucu girişi 28.62 °C, soğutulan mahal sıcaklığı 15.11 °C ve ortalama sistem basıncı 17.3 bar 
olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

Şekil 5. Sistem ile 02.04.2012 Tarihinde Yapılan Deneylerde Elde Edilen Verilerin Zamana Bağlı 
Değişimi 
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5.2. YSS Sisteminin Soğutma Etkenliğinin Değerlendirilmesi 
 
Deneylerden alınan sıcaklık verileri yardımıyla sistem elemanlarının her birisi için yazılan eşitlikler 
geliştirilen bir bilgisayar programında çözdürülerek analize ait sonuçlar elde edilmiştir. Geliştirilen 
programda, deneylerden elde edilen sıcaklık verileri, elektrik direnci ile kaynatıcıya verilen enerji, 
sistem basıncı ve sistemdeki amonyak-su çözeltisinin amonyak bakımından kütlesel derişikliği girdi 
olarak kullanılmıştır. Analizlerde gerekli olan termodinamik özellikler REFPROP 7.0 programından 
elde edilmiştir.  
 
Çözümleme sonucunda elde edilen sistem elemanlarında ki amonyağın kütlesel debileri ve sistemin 
soğutma etkenlik katsayısı Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’den görüldüğü gibi yayınımlı soğurmalı 
soğutma sisteminin soğutma etkenlik katsayısı literatürde belirtilen sistemlere göre biraz düşük bir 
seviyededir. Bunun nedeni sistemde % 25 derişiklikte amonyak-su çözeltisi kullanılması ve buna bağlı 
olarak sistem içinde işgören akışkan amonyağın kütlesel debisinin düşük olmasıdır. 

 
Tablo 3. Deney Yapılan Günler İçin YSS Sisteminin Analizinden Elde Edilen Sonuçlar 
 

  29 Mart 2012 31 Mart 2012 2 Nisan 2012 

Çözelti içindeki amonyak derişikliği (%) 25 25 25 

Sistem basıncı (bar) 17.4 17.4 17.3 

Sisteme verilen güç (W) 57.9 57.3 56.9 

Çevre sıcaklığı 23.87 23.77 23.04 

Kaynatıcı çıkışındaki kütlesel debi (kg/s) 1.50324E-05 1.50327E-05 1.47951E-05 

Saflaştırıcı çıkışındaki kütlesel debi (kg/s) 8.81656E-06 7.98099E-06 7.93083E-06 

Saflaştırıcı çıkışındaki kütlesel derişiklik (%) 0.937 0.956 0.958 

Buharlaştırcıdan çekilen ısı miktarı (W) 10.10554 9.31071 9.11221 

Soğutma etkenlik katsayısı 0.1745 0.1625 0.1601 

 
 
 
 

6. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı soğutma sistemi, deneysel olarak incelenmiş ve enerji analizi 
yapılarak soğutma verimliliği belirlenmiştir. Tasarım ve imalatı yapılan sistemde; çalışma akışkanları 
olarak % 25 derişimde 300 ml amonyak-su çözeltisi ve basınç dengeleyici gaz olarak 12 bar helyum 
gazı kullanılmıştır. Sistemde, işletim enerjisi olarak elektrik enerjisi kullanılmıştır. 
 
YSS sisteminde, deney başlangıcından itibaren ilk 55 dakika içinde kaynatıcı, saflaştırıcı, yoğuşturucu 
giriş sıcaklıklarının hızla arttığı ve 55. dakikadan sonra buharlaştırıcıda sıcaklığın düşerek soğutma 
etkisinin başladığı görülmüştür ve sistemin 60. Dakikadan sonra kararlı hale geçtiği tespit edilmiştir. 
Literatürde, işletim enerjisi olarak elektrik enerjisi kullanarak yapılan çalışmalarda bu sürecin daha kısa 
sürede gerçekleştiği belirtilmekte ise de kullanılan sistemler küçük sistemlerdir. Bu nedenle 
tarafımızdan kurulan sistemin soğutmaya geçmesi uzun sürmüştür. 
 
Analizden elde edilen sonuçlarda yayınımlı soğurmalı soğutma sisteminin soğutma etkenlik katsayısı 
literatürde belirtilen sistemlere göre biraz düşük bir seviyededir. Bunun nedeni, sistemde     % 25 
derişiklikte amonyak-su çözeltisi kullanılması ve buna bağlı olarak sistem içinde çalışma akışkanı 
amonyağın kütlesel debisinin düşük olması değerlendirilmiştir. 
 
YSS sisteminin soğutma etkenlik katsayısı 29.Mart.2012, 31.Mart.2912 ve 02.Nisan.2012 günü 
yapılan deneylerde sırasıyla % 17.45, %16.25 ve %16.01 olarak belirlenmiştir. 
 
YSS sistemlerinde soğutma etkenliğini belirleyen parametrelerden çözelti derişimi, çözelti miktarı, 
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basınç, kayıp ısıl enerjilerin kazanımı, sistem elemanlarının farklı tasarımları, farklı ısıl enerji 
kaynakları gibi özellikler üzerinde çalışmalar sürdürülebilir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] Platen, B. C., Munters, C. G., “Refrigerator”, U.S. Patent 1,685,764, 1928. 
[2] Arslan, M. E., Eğrican, A. N., “Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma 

Sisteminin Termodinamik Analizi”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 83: 53-63 (2004)  
[3] A. Zohar, M. Jelinek, A. Levy, I. Borde, “The İnfluence Of Diffusion Absorption Refrigeration Cycle 

Configuration On The Performance”, Applied Thermal Engineering, 27 (13): 2213-2219 (2007). 
[4] Zohar, A., Jelinek M., Levy A., Borde I., “Numerical İnvestigation Of A Diffusion Absorption 

Refrigeration Cycle”, International Journal of Refrigeration, 28 (4): 515-525, (2005). 
[5] Jakob, U., Eicker, U., Taki, A.H., Cook, M.J., “Development Of An Optimised Solar Driven 

Diffusion-Absorption Cooling Machine” International Solar Energy Society (ISES), Proceedings of 
the ISES Solar World Congress, Göteborg, Sweden, 1-6 (2003). 

[6] Lin, L., Wang, Y., Al-Shemeri, T., Zeng, S., Huang, J., He, Y., Huang, X., Li, S., Yang, J., 
“Characteristics Of A Diffusion Absorption Refrigerator Driven By The Waste Heat From Engie 
Exhaust”, Journal of Process Mechanical Engineering, 220 (3): 139-149 (2006). 

[7] Srikhirin, P., Aphornratana, S., “Investigation Of A Diffusion Absorption Refrigeration”, Applied 
Thermal Engineering, 22 (11): 1181-1193 (2002).  

[8] Sözen, A., Özalp, M., “Performance İmprovement Of Absorption Refrigeration System Using 
Triple-Pressure-Level”, Applied Thermal Engineering, 23 (13): 1577-1593 (2003). 

[9] Alexis, G.K., Rogdakis, E.D., “Performance Characteristics Of Two Combined Ejektor-Absorption 
Cycles”, Applied Thermal Engineering, 22 (1): 97-106 (2002). 

[10] Özbaş, E., “Yayınımlı Soğurmalı Soğutma Sistemi Tasarımı, İmali, Deneysel Ve Teorik Analizi İle 
Performans İyileştirilmesi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 51-107 (2003). 
 
 
 
 

ÖZGEÇMİŞ 
 
Mustafa Ali ERSÖZ 
 
1970 yılı Denizli doğumludur. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi 
Bölümünü bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 2001 yılında Uzman, 2008 yılında Doktor unvanı almıştır. 
1991-2009 yılları arasında M.E.B. bağlı endüstriyel teknik öğretim okullarında öğretmenlik ve 
yöneticilik görevleri yapmıştır. 2009 yılından itibaren Uşak Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve 
Enerji bölümünde Yrd. Doç. Dr. Olarak görev yapmaktadır. Yenilenebilir enerji ve ısıl sistemlerin 
termodinamik analiz konularında çalışmalar yapmaktadır. 
 
Abdullah YILDIZ  
 
1978 yılı Uşak doğumludur. 2000 yılında Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Bölümünü bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 2003 yılında Yüksek Mühendis ve Ege Üniversitesinden 2009 
yılında Doktor unvanını almıştır. 2001-2003 Yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak 
Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 2003-2009 yıllarında Ege Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde 35. madde kapsamında Araştırma Görevlisi 
olarak görev yapmıştır. 2010 yılından beri Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü 
Termodinamik Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. Olarak görev yapmaktadır. Güneş Enerjisi, Isıl 
Sistemlerin Termodinamik Analizi konularında çalışmaktadır, 
 
 



 
 
 
 
 
  TESKON 2013 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU 

 
 
  
 
 
  
 

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSORPSİYONLU ISI YÜKSELTİCİSİ 
TAKVİYELİ ÇİFT KADEMELİ ABSORPSİYONLU 
SOĞUTMA SİSTEMLERİ 

 
 

İLHAMİ HORUZ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 



    _______________________  801 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

ABSORPSİYONLU ISI YÜKSELTİCİSİ TAKVİYELİ ÇİFT 
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İlhami HORUZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Absorpsiyonlu soğutma sistemleri, atık ısıların değerlendirilmesinde ön plana çıkmaktadırlar. Ancak 

tek kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri’nin soğutma performansının bir göstergesi olan 
STK değerleri sınırlı kalmakta, atık kaynak sıcaklığı belli bir değerden sonra ne kadar artarsa 
artsın STK değerlerinde bir artış gözlenememektedir. Bu tür durumlarda, yüksek sıcaklıklı atık 

ısıların geri kazanılması için tek kademelilere göre daha performanslı çalışan (STK değerleri daha 
yüksek olan) çift kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri ön plana çıkmaktadır. Çift Kademeli 
Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinin yaygın kullanım alanı bulmasının temel sebebini bu olay 
oluşturmaktadır. Fakat atık kaynak sıcaklığı yeterince yüksek değilse, ısı geri kazanımı için çift 
kademeli yerine tek kademeli sistem kullanılması mecburiyeti doğmaktadır ki bu durum, çift kademeli 

sistemle kıyaslandığında, performans düşüklüğü ile kendini göstermektedir. Bu dezavantajı ortadan 
kaldırmak için bu çalışma, pek eşine rastlanmamış bir alternatif sistem sunmakta ve düşük 
sıcaklıklı atık ısı kaynağından tahrikli bir absorpsiyonlu ısı yükselticisi kullanmak suretiyle, 
yüksek sıcaklıklı kızgın su elde etmek ve bu kızgın su ile çift kademeli Absorpsiyonlu 
Soğutma sistemini kullanarak, hem tek kademeliye olan mecburiyeti ortadan kaldırmayı hem 
de verilen birim enerji başına daha fazla soğutma yapabilme avantajını sunmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Atık ısı, Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri, Absorpsiyonlu Isı Yükselticileri, Çift 
Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Absorption Refrigeration Systems are coming forward in respect of utilising waste heat. Nevertheless, 
the COP of the single stage Absorption Refrigeration Systems, which represents the cooling 
performance, is limited and do not seem to increase after a certain temperature no matter how hot the 
waste heat source temperature is. In this case, the double stage Absorption Refrigeration Systems 
which presents better COP than the single stage Absorption Refrigeration Systems are coming to 
market. This is the main reason for their commonly usage. However, if the waste heat source 
temperature is not high enough, the single stage Absorption Refrigeration Systems must be used and 
this will result in lower cooling performance when compared to the double stage Absorption 
Refrigeration Systems. In order to overcome this disadvantage, this study presents a uniqe alternative 
system which is an Absorption Heat Transformer driven double stage Absorption Refrigeration 
Systems. This offers an advantage of utilising the waste heat to generate hotter process water than 
the waste heat source temperature using the Absorption Heat Transformer system and drive the 
double stage Absorption Refrigeration Systems using this process water. So, instead of using the 
single stage, now we can use the double stage since we have hotter process water and this means 
better cooling performance. 
 
Key Words: Waste heat, Absorption Refrigeration Systems, Absorption Heat Transformers, Double 
Stage Absorption Refrigeration Systems.  
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1. GİRİŞ 
 
Absorbsiyonlu Soğutma (ABS) Sistemi, buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemine oldukça 
benzerdir. Soğutma yükü, soğutucu akışkanın buharlaştırıcıda buharlaşması ile karşılanır. Buhar 
sıkıştırmalı mekanik soğutma çevrimindeki mekanik işlemin yerini, ABS sisteminde fiziko-kimyasal 
işlemler almıştır. Mekanik kompresör yerine, ABS sisteminde, termik kompresör kullanılmaktadır. 
Soğutma elde etmek için, buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemindeki mekanik ve elektrik enerjisi 
yerine, ABS sisteminde ısı enerjisi kullanılmaktadır. Bunun sağlamış olduğu avantajlarla, çeşitli 
endüstriyel tesislerdeki atık ısı enerjisinin değerlendirilmesi ve tükenmez bir enerji kaynağı olan güneş 
enerjisinin kullanılması yoluyla, enerjinin pahalı olduğu günümüzde ABS sistemleri daha ekonomik 
olabilir [1-4]. 
 
ABS çevriminde, iki farklı akışkan dolaşır. Bunlardan birisi soğutucu akışkandır. Bu akışkan 
buharlaştırıcıda buharlaşarak soğutma yükünün ortamdan çekilmesini sağlar. Diğer akışkan ise yutucu 
(absorbent, soğurucu) akışkandır. Bu akışkan çevrimin belli bir kısmında soğutucu akışkanı taşır. Son 
yıllarda ABS sistemlerinde çok yaygın olarak kullanılan akışkan çifti olarak lityum bromür-su çifti göze 
çarpmaktadır. Lityum bromür-su çifti ile çalışan ABS sisteminde, soğutucu akışkan olarak su 
kullanılmaktadır. Lityum bromür-su çifti, ideal bir çiftten istenen şartların çoğuna sahiptir. Bununla 
beraber, soğutucu akışkanın su olması nedeniyle, buharlaştırıcı sıcaklığı, suyun donma noktası ile 
sınırlıdır. Bu sebeple, bu çift ile çalışan sistemler genellikle klima uygulamalarında yaygın kullanım 
alanları bulmuşlardır [5-6]. 
 
Atık ısıyı değerlendirme konusunda büyük bir potansiyele sahip olan ABS Sistemleri incelendiğinde, 
atık kaynak sıcaklığının belli bir değeri aşması durumunda tek kademeli sistemlerin soğutma tesir 
katsayılarının(STK) belli bir değerden sonra artış göstermemesi üzerine, yüksek sıcaklıklı atık ısıların 
geri kazanılması için tek kademelilere göre daha performanslı çalışan (STK değerleri daha yüksek 
olan) çift kademeli ABS sistemleri ön plana çıkmaktadır. Fakat atık kaynak sıcaklığı düşük veya orta 
seviyede ise, ısı geri kazanımı için çift kademeli yerine tek kademeli sistem kullanılması mecburiyeti 
doğmaktadır ki bu durum, çift kademeli sistemle kıyaslandığında, performans düşüklüğü ile kendini 
göstermektedir. Öte yandan Absorpsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemler kullanmak suretiyle atık 
kaynak sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda proses buharı/kızgın su elde etmek mümkündür. Bu 
çalışma, düşük sıcaklıklı atık ısı kaynaklarının daha efektif bir şekilde geri kazanımını sağlayabilmek 
adına, bir AIY sistemi kullanarak düşük sıcaklıktaki atık kaynaktan ısı geri kazanımı yardımıyla daha 
yüksek sıcaklıklarda proses buharı/kızgın su elde etmek suretiyle tek kademeli yerine çift kademeli bir 
ABS sistem kullanma potansiyelini araştırmayı hedeflemektedir.  
 
 
 
 
2. TEK KADEMELİ ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ  
 
Tek kademeli ABS sisteminin şematik olarak gösterildiği Şekil 1’den de görüleceği üzere, sistemin ana 
elemanları kaynatıcı, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve absorberdir.  
 
Lityum bromür-su çifti kullanan tek kademeli ABS sisteminin çalışma prensibi aşağıda belirtildiği 
gibidir; absorberden çıkan ve bir pompa vasıtasıyla ısı eşanjöründen geçerek ısınan lityum bromür 
bakımından fakir eriyik kaynatıcıya gelir. Kaynatıcıda, dışarıdan verilen ısıyla, soğutucu akışkanın bir 
kısmı buharlaşarak eriyikten ayrılır. Buharlaşarak kaynatıcıyı terk eden soğutucu buharı, 
yoğuşturucuya girer. Kaynatıcıda eriyik içinden soğutucu buharının ayrılmasıyla lityum bromür 
bakımından zenginleşen eriyik (zengin eriyik), ısı eşanjöründe, fakir eriyiğe ısı verdikten sonra 
absorbere geri döner. Kaynatıcıdan buharlaşarak yoğuşturucuya giden soğutucu buharı burada 
yoğuşarak dışarıya ısı atar. Yoğuşma basıncı, izafi olarak buharlaşma basıncından büyüktür. Basınç 
kayıpları düşünülmezse, kaynatıcı, yoğuşturucu basıncında, absorber ise buharlaştırıcı basıncındadır. 
Yoğuşturucudan doymuş sıvı olarak çıkan soğutucu akışkan, kısılma vanasından geçerek 
buharlaştırıcı basıncına kadar genleşir ve burada buharlaşarak buharlaşma için gerekli ısıyı soğutulan 
ortamdan çeker. Buharlaştırıcıdan doymuş buhar veya kızgın buhar fazında çıkan soğutucu akışkan 
absorbere girer. Absorberde, ısı esanjöründen geçirilip fakir eriyiğe ısı verdikten sonra bir kısılma 
vanası yardımıyla absorbere gelen zengin eriyik, buharlaştırıcıdan gelen soğutucu buharını yutar 
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(absorbe eder). Absorpsiyon işleminin iyi bir şekilde gerçekleşmesi için, absorberden ısı alınması 
gerekir. Absorber içinde tekrar lityum bromür bakımından fakir hale gelen eriyik (fakir eriyik), bir 
pompa vasıtasıyla tekrar kaynatıcıya gönderilir. Verimi arttırmak için, absorberden kaynatıcıya 
gönderilen fakir eriyik, kaynatıcıdan dönen zengin eriyik tarafından bir ısı eşanjöründe ısıtılır. 
 
Şekil 1’de gösterilen tek kademeli ABS sisteminin lnP-h ve basınç-sıcaklık diyagramları sırasıyla Şekil 
2 ve Şekil 3’de gösterilmiştir. Şekil 4’de ise lityum bromür konsantrasyonuna bağlı olarak kristalleşme 
sıcaklığı verilmiştir. Sistemin hiçbir noktasında hiçbir akışkanın katı hale geçmesi istenmediğinden, 
kristalleşme sıcaklığı kontrol edilmelidir; ki bu değer sistemin çalışma aralığını da belirleyen bir 
değerdir. Şekil 4’den de görüleceği üzere lityum bromür konsantrasyonu arttıkça, kristalleşme sıcaklığı 
artmaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Tek Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Şematik Gösterimi 
 

 
Şekil 2. Tek Kademeli Sistemin Basınç-Entalpi Diyagramı 
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Şekil 3. Tek Kademeli Sistemin Basınç-Sıcaklık Diyagramı 
 

 
 

Şekil 4. Kristalleşme Sıcaklığının Lityum Bromür Konsantrasyonuna Bağlı Değişimi 
 
Dolaşım oranı, sistem dizaynı ve optimizasyonu için önemli bir parametre olup, zengin eriyik kütlesel 
debisinin, mz, soğutucu akışkan kütlesel debisine msoğ oranı olarak tarif edilebilir; 
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Soğutma Tesir Katsayısı (STK), çevrimin farklı sıcaklıklar arasında ısı transfer kabiliyetinin bir ölçüsü 
olup, birim enerji başına alınan soğutma miktarı olarak tarif edilebilir ki; ABS sisteminde buharlaştırıcı 
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Bu sıcaklıklar arasında çalışan Carnot çevrimi STK’nın üst limitini tayin eder, 
 

 
 buhyoğ

buh

kay

abskay

Carnot
TT

T

T

TT
STKSTKI




  (5) 

 
Şekil 5’te tek kademeli bir ABS sisteminde STK’nın atık kaynak sıcaklığına yani kaynatıcı sıcaklığına 
göre değişimi sunulmuştur. Şekil 5’ten de görüleceği üzere atık kaynak sıcaklığı arttıkça verilen birim 
enerji başına alınan soğutma yükü yani STK değeri artmaktadır. Ancak bu artış 0,78 değeri civarına 
kadar olmakta ve bu değerden sonra yatay bir değişim göstermektedir. Araştırmalar atık kaynak 
sıcaklığı ne kadar artarsa artsın tek kademeli ABS sisteminin STK değerinde belli bir değerden sonra 
bir artışa yol açmayacağı sonucunu göstermiştir. Buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve absorber 
sıcaklıklarının sabit olmaları dolayısıyla, fakir eriyiğin konsantrasyon değeri sabit kalmaktadır. 
Yoğuşturucu sıcaklığının ve dolayısıyla sistem üst basıncının sabit tutulup kaynatıcı sıcaklığının 
arttırılması, kaynatıcıdan dönen zengin eriyiğin konsantrasyonunu da arttıracaktır (Bakınız Şekil 3). 
Zengin eriyik konsantrasyonundaki bu değişim dolaşım oranını etkileyecek ve dolaşım oranının 
azalmasına yol açacaktır. Dolaşım oranının azalmasıyla, kaynatıcıya verilen ısı miktarı azalmakta ve 
dolayısıyla STK değeri artmaktadır. STK değeri verilen birim iş başına alınan soğutma yükü olarak tarif 
edildiğinden ve Şekil 5’te verilen çalışma şartlarında buharlaştırıcıdaki ısı transferi yani soğutma yükü 
sabit kalmakta ve azalan dolaşım oranı dolayısıyla kaynatıcıya aktarılan ısı transferi azaldığından, 
STK değeri artmaktadır. Kaynatıcı sıcaklığındaki 90

o
C’den sonraki artış, hem kaynatıcı çıkışındaki 

zengin eriyik konsantrasyonunun kristalleşme tehlikesinin artmasına yol açacak şekilde artmasına 
hem de dolaşım oranında küçük düşüşlere yol açtığından, sistemin STK değeri artmadan yatay seyre 
geçmektedir. Artan atık kaynak sıcaklığı ve dolayısıyla artan kaynatıcı sıcaklığıyla artış gösteren 
zengin eriyik konsantrasyonunun %66 civarına kadar bir sorun teşkil etmediğini, fakat bu değerden 
daha büyük lityum bromür konsantrasyonunun kristalizasyona sebep olabileceği ve bu sebeple 
98

o
C’nin üzerindeki çalışma şartlarında lityum bromürün katı hale geçme riskinden dolayı sistemin 

çalışmasını sınırladığı gözlenmiştir. Tek kademeli sistemin STK değerinin 0,78 civarında olması ve 
atık kaynak sıcaklığı ne kadar artarsa artsın STK değerinde bir artışa yol açmadığından, iki kademeli 
sistemlerle yüksek sıcaklığa sahip atık ısı kaynaklarının daha performanslı bir şekilde 
değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. 
 

 
 

Şekil 5. Tek Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin STK Değerinin  
Kaynatıcı Sıcaklığına Göre Değişimi 
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3. ÇİFT KADEMELİ ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ 
 
Çift kademeli bir ABS sisteminin kullanılmasındaki ana gaye, yüksek sıcaklıklı bir ısı kaynağı söz 
konusu olduğunda tek kademeli bir sistemde mümkün olabilen maksimum STK değerinden daha 
yüksek bir değer elde etmektir. 
 
Çift kademeli sistemin çalışma prensibi, yoğuşturucudan atılan ısıyla extra bir kaynatıcının beslenmesi 
ve böylece ilave bir ısı kullanılmadan buharlaşan ve soğutma devresine giden soğutucu akışkan 
miktarının arttırılması esasına dayanır. Çift kademeli ABS sistemi bu sebeple iki kaynatıcı ve iki 
yoğuşturucuya sahiptir. Düşük sıcaklıklı kaynatıcı, yüksek sıcaklıklı yoğuşturucudan alınan ısı enerjisi 
ile beslenir. Çift kademeli ABS sistemleri, absorberden çıkan LiBr bakımından fakir olan eriyiğin 
kaynatıcılara sirkülasyonu bakımından seri akışlı ve paralel akışlı olmak üzere iki grup altında 
incelenebilirler. Seri akışlı çift kademeli sistem ise fakir eriyiğin izlediği yola göre; 
 

 Seri akışlı 1 (absorber-düşük sıcaklıklı kaynatıcı-yüksek sıcaklıklı kaynatıcı-absorber) 

 Seri akışlı 2 (absorber- yüksek sıcaklıklı kaynatıcı-düşük sıcaklı kaynatıcı-absorber) 
 
olmak üzere iki çeşittir. Paralel akışlı çift kademeli sistemde ise absorberden çıkan fakir eriyik iki kısma 
ayrılarak her iki kaynatıcıyı da besler.  
 
Bu çalışma pratikte yaygın olarak kullanım alanı bulması ve daha yüksek performans göstermesi 
bakımından lityum bromür - su eriyiği kullanan paralel akışlı çift kademeli ABS sistemi üzerinde 
yoğunlaşacaktır. Şekil 6’da şematik olarak gösterilen bu sistemin çalışma prensibi tek kademeli sistem 
ile aynı olup, farklılıklar olarak iki adet kaynatıcı, iki adet yoğuşturucu, iki adet eriyik eşanjörü ve iki 
adet eriyik pompasına sahip olmasının yanında, absorberden çıkan lityum bromür bakımından fakir 
olan eriyiğin ikiye ayrılarak her iki kaynatıcıyı da aynı anda beslemesi sayılabilir. Şekil 6’da şematik 
olarak gösterilen paralel akışlı çift kademeli ABS sisteminin lnP-h ve Basınç-Sıcaklık diyagramları 
sırasıyla Şekil 7 ve Şekil 8’de gösterilmiştir.  
 

 
 

Şekil 6. Çift Kademeli Paralel Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Şematik Gösterimi 
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Şekil 7. Çift Kademeli Sistemin Basınç-Entalpi Diyagramı 
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Şekil 8. Çift Kademeli Paralel Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Basınç-Sıcaklık Diyagramı 

 
 
 
 
4. TEK VE ÇİFT KADEMELİ SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Tek kademeli sistemin STK değerinin artan atık ısı kaynak sıcaklığına bağlı olarak belli bir değere 
kadar artış göstermesi ve atık kaynak sıcaklığının 90

o
C’den sonraki artışlarının STK değerinin artışı 

üzerinde bir etki yaratamaması üzerine, yüksek atık kaynak sıcaklıklarının olduğu uygulamalarda iki 
kademeli sistemin tek kademeli sisteme göre daha performanslı bir şekilde çalıştığı Şekil 9’da 
gösterilmiştir. Şekil 9’da STK değerinin atık kaynak sıcaklığına veya diğer bir deyişle kaynatıcı 
sıcaklığına bağlı olarak değişimi gösterilmiştir. Şekil 9 karşılaştırmanın yapılabilmesi açısından aynı 
kaynaklar arasında çalışan ideal bir Carnot ABS sisteminin STK’sı olan STKI’nın yanında tek ve 
paralel akışlı çift kademeli sistemlerinde STK değerlerini içermektedir. Şekil 9’da yoğuşturucu ve 
buharlaştırıcı sıcaklıkları sabit tutulmak üzere kaynatıcı sıcaklığı arttırıldığında her üç hal içinde STK 
değerlerinin arttığı gözlenmektedir. Paralel akışlı çift kademeli sistemin STK değeri tek kademeli 
sisteminkine göre daha fazladır. Bunun sebebi, dışarıdan ilave bir ısı girişi olmadan, kaynatıcıdan 
buharlaşarak ayrılan soğutucu akışkan debisinin, paralel akışlı çift kademeli sistemde, tek kademeliye 
göre daha fazla olması dolayısıyla, soğutma yükünü arttırmasıdır. 
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Şekil 9.  Soğutma Tesir Katsayılarının Kaynatıcı Sıcaklığına Göre Değişimi 
 
 
 
 
5. ABSORPSİYONLU ISI YÜKSELTİCİSİ  
 
Absorpsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemi şematik olarak Şekil 10’dan da görüleceği üzere ABS 
sistemine göre farklı bir çevrime göre çalışmaktadır. ABS çevriminde üst basınçta bulunan 
yoğuşturucu ve kaynatıcı alt basınçta, alt basınçta çalışan buharlaştırıcı ve absorber ise üst basınçta 
çalışmaktadır. Düşük seviyede bir ısı kaynağı tarafından ısıtılan buharlaştırıcıyı, soğutucu akışkan 4 
noktasında doymuş buhar veya kızgın buhar fazında terk ederek, eriyik tarafından absorbe edilmek 
üzere absorbere girer. 10 noktasında zengin olarak absorbere giren lityum bromür-su eriyiği, soğutucu 
akışkanı absorbe ederek lityum bromür bakımından fakir hale geçerken oluşan ısı, absorber soğutma 
suyu tarafından alınır. 5 noktasında absorberi terk eden fakir eriyik, bir miktar soğutucu akışkanın 
buharlaşarak ayrılacağı, düşük seviyede bir ısı kaynağı tarafından ısıtılan kaynatıcıya transfer edilir. 1 
noktasında kızgın buhar fazında kaynatıcıyı terk eden soğutucu akışkan, yoğuşturucuda yoğuştuktan 
sonra bir pompa yardımıyla AIY sisteminin üst basınç kısmındaki buharlaştırıcıya gönderilir. 
Buharlaştırıcıda buharlaşan soğutucu akışkan, çevrimi tamamlamak üzere yüksek sıcaklıkta absorbe 
edilmek için absorbere girer. Bu şekilde, absorberde oluşan ısıyı alması için kullanılan soğutma suyu 
sıcaklığını, sistemi tahrik eden ısı kaynağının sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa yükseltmek, AIY 
sisteminin eşsiz bir özelliğidir. AIY sistemlerin performansları zengin ve fakir eriyikler arasına karşıt 
akımlı bir ısı eşanjörü monte etmekle arttırılabilir. 

  
AIY sistemlerde kaynatıcı ve buharlaştırıcıya düşük veya orta sıcaklıktaki ısı kaynağından ısı verilirken 
absorberde yüksek sıcaklıkta ısı üretimi sağlanır. AIY sistemlerde ısı, çevrim sıcaklığının en yüksek 
olduğu nokta olan absorberde üretilir ki, bu AIY sisteminin atık ısı kaynak sıcaklığından daha yüksek 
sıcaklıklarda proses buharı/kızgın su üretebilmesi anlamına gelir [7-10].  
 
AIY çevriminde, kaynatıcı ve buharlaştırıcı aynı ısı kaynağı tarafından ısıtıldığı takdirde, üç farklı 
sıcaklık seviyesi vardır; kaynatıcı, absorber ve yoğuşturucu sıcaklıkları. Eğer bir tek ısı kaynağı hem 
kaynatıcı hem de buharlaştırıcıyı tahrik etmek için yeterli değil ise, kaynatıcı ve buharlaştırıcı iki farklı 
ısı kaynağı tarafından tahrik edilebilir. Şekil 10’da şematik olarak gösterilen AIY sisteminin Basınç-
Sıcaklık diyagramı Şekil 11’de gösterilmiştir.  
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Şekil 10. Absorpsiyonlu Isı Yükseltici Sistemin Şematik Gösterimi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11. Absorpsiyonlu Isı Yükseltici Sistemin Basınç-Sıcaklık Diyagramı 
 
Isıtma tesir katsayısı (ITK), çevrimin farklı sıcaklıklar arasında ısı transfer kabiliyetinin bir ölçüsü olup, 
birim enerji başına alınan ısı miktarı olarak tarif edilebilir. AIY çevriminin ITK değeri; 
 

kaybuh

abs
AIY

QQ

Q
ITK

..

.



  (6) 

 
burada; 

44

.

1010

.

55

..

hmhmhmQabs   (7) 

)( 34

..

hhmQbuh        (8) 

77

.

11

.

88

..

hmhmhmQkay               (9) 

 
Bu sıcaklıklar arasında çalışan Carnot çevrimi ITK’nın üst limitini tayin eder, 
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Xf Xz Xsoğ 

Tyoğ,ç 

Tbuh,ç 
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,    (10) 

 
Eğer Tbuh= Tkay ise, Denklem 10, aşağıdaki şekle dönüşür; 

 

 
 yoğabs

abs

kay

yoğkay

AIYCar
TT

T

T

TT
ITK




,    (11) 

 
burada; ITKCar, Carnot çevriminin ITK değeri olup dört ana sıcaklığa bağlıdır ki bunlar sırasıyla; Tbuh, 
buharlaştırıcı sıcaklığı,Tabs, absorber sıcaklığı,Tyoğ, yoğuşturucu sıcaklığı ve Tkay, kaynatıcı sıcaklığıdır. 
Şekil 12’de AIY sisteminde ITK’nın atık kaynak sıcaklığına yani kaynatıcı sıcaklığına göre değişimi 
sunulmuştur. Şekil 12’den de görüleceği üzere atık kaynak sıcaklığı arttıkça verilen birim enerji başına 
alınan ısıtma yükü yani ITK değeri artmaktadır. 
 

 
 

Şekil 12. Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi ITK’nın Kaynatıcı Sıcaklığına Göre Değişimi 
 
 
 
 
6. ABSORPSİYONLU ISI YÜKSELTİCİSİ TAHRİKLİ ÇİFT KADEMELİ ABSORPSİYONLU 
SOĞUTMA SİSTEMİ (ALTERNATİF SİSTEM) 

 
ABS Sistemini tahrik eden kaynak sıcaklığı 90

o
C’ye kadar olması durumunda tek kademeli sistemin 

STK değerinin artış gösterdiği, fakat 90
o
C’den daha büyük olması durumunda, sıcaklık ne kadar 

artarsa artsın yatay bir seyir izlediği ve yüksek kaynak sıcaklığının STK üzerine pozitif bir etki 
yapmaması üzerine, kaynak sıcaklığının yüksek olması durumlarında çift kademeli sitemlerin 
kullanılması, sistem performansının artması açısından tercih edilmektedir. Sistemi tahrik eden kaynak 
sıcaklığı yüksek ise, çift kademeli ABS sistemi rahatlıkla kullanılabilir ve tek kademeliye göre daha 
yüksek bir performans elde edilebilir. Fakat aynı yüksek performansı düşük atık ısı kaynaklarının 
değerlendirilmesi için kullanabilme avantajından mahrum kalınmış olunur. Sanayide 90

o
C civarında 

atık ısı kaynaklarının çokluğu dikkate alındığında, tek kademeli ABS sisteminden başka alternatif 
kalmamaktadır. Bu çalışma, atık ısı kaynak sıcaklıklarının düşük olduğu durumlarda çift kademeli 
sistemin kullanılabilmesini mümkün kılabilmek için AIY sistem tahrikli çift kademeli ABS Sistemini 
önermektedir. Burada ana gaye, düşük sıcaklıklı atık ısı kaynaklarıyla AIY sistemleri tahrik ederek atık 
ısı kaynak sıcaklıklarından daha yüksek sıcaklıklarda kızgın su elde etmek suretiyle çift kademeli ABS 
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sistemini tahrik etmek suretiyle atık ısının daha verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. 
Önerilen alternatif sistem şematik olarak Şekil 13’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 13. Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi tahrikli Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin 
Şematik Gösterimi 

 
Şekil 13’den de görüleceği üzere, düşük sıcaklıklı atık ısı AIY sistemini tahrik etmekte ve bu sistemin 
absorberinin ürettiği ısı da çift kademeli ABS Sistemininin yüksek sıcaklıklı kaynatıcısını tahrik 
etmektedir. Böylelikle atık ısı daha verimli bir şekilde değerlendirilmiş olabilecektir. 
 
 
 
 
7. ALTERNATİF SİSTEMİN TEK KADEMELİ ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİYLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Şekil 14’de STK değerinin atık kaynak sıcaklığına veya diğer bir deyişle kaynatıcı sıcaklığına bağlı 
olarak değişimi gösterilmiştir. Şekil 14 karşılaştırmanın yapılabilmesi açısından aynı kaynaklar 
arasında çalışan tek kademeli ve AIY sistemi tahrikli paralel akışlı çift kademeli ABS sistemi olan 
alternatif sistemin STK değerlerini içermektedir.  
 

 
Şekil 14. Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi Tahrikli Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin 

Şematik Gösterimi 
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Şekil 14’de görüleceği alternatif sistem tek kademeli sisteme göre daha performanslı çalışmakta ve 
verilen birim enerji başına daha fazla soğutma yapabilmektedir. Böylelikle düşük sıcaklıklardaki atık 
ısının değerlendirilmesinde normalde tek kademeli ABS sistemi kullanmak ve dolayısıyla düşük 
performansa razı olma zorunluluğu ortadan kalmış ve alternatif sistem kullanmak suretiyle tek 
kademeliye göre daha yüksek performans elde edebilme avantajı doğmuştur. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Atık ısıların değerlendirilmesinde ön plana çıkan ABS sistemlerinden tek kademeli olanlar, atık ısı 
sıcaklığı belli bir değerden sonra ne kadar artarsa artsın STK değerlerinde bir artış olamamakta ve 
atık kaynak sıcaklığı sınırlı olduğundan dolayı da daha performanslı olan çift kademeli sistemlerin 
kullanılamaması söz konusundur. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için bu çalışma, pek eşine 
rastlanmamış bir alternatif sistem sunmakta ve düşük sıcaklıklı atık ısı kaynağından tahrikli bir AIY 
sistem kullanmak suretiyle yüksek sıcaklıklı kızgın su elde etmek ve bu kızgın su ile çift kademeli ABS 
sistemini kullanarak hem tek kademeliye olan mecburiyeti ortadan kaldırmayı hem de verilen birim 
enerji başına daha fazla soğutma yapabilme avantajını sunmaktadır. Alternatif sistemin toplam sistem 
veriminin hem AIY sistemin hem de çift kademeli ABS Sistemin verimlerinden dolayı düşük olabileceği 
iddiasına yanıt olarak, halihazırda sanayide mevcut düşük ve orta sıcaklık seviyelerindeki atık ısı 
kaynaklarının kapasitelerinin alternatif sistemin ihtiyacı olandan bile bir hayli büyük olduklarını 
belirtmek sanırım yeterli olacaktır. Aynı atık ısı kaynağı tek kademeli ABS sistemi yardımıyla bile 
değerlendirilmeye kalkılsa atık ısı kapasitesinin tamamından yararlanma imkanı olamayacaktır. 
Alternatif sistem bu bakımdan ciddi bir avantaj sağlayabilecektir. 
 
 
 
 
SEMBOLLER  
 
Car Carnot 
DO Dolaşım oranı ( - ) 
h Entalpi (kJ/kg)  
ITK Isıtma Tesir Katsayısı ( - ) 
.

m  Kütlesel debi (kg/s)      

P Basınç (kPa) 
Q Isıl Kapasite (kW) 
STK  Soğutma Tesir Katsayısı ( - ) 
T Sıcaklık (K veya 

o
C) 

X Konsantrasyon ( - ) 
 
Alt İndisler 
 
AIY  Absorpsiyonlu Isı Yükseltici 
abs Absorber          
yoğ Yoğuşturucu       
buh Buharlaştırıcı       
kay Kaynatıcı       
ç çıkış 
soğ soğutucu akışkan  
z zengin 
f fakir 
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ENERJİ DEPOLAMALI LiCl-H2O ÇİFTİYLE ÇALIŞAN 
ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANS 
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Arzu ŞENCAN ŞAHİN  
Hamdi BİLGEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, iki adet üniteye (A ve B) sahip LiCl- H2O akışkan çiftiyle çalışan ticari bir absorpsiyonlu 
soğutma sistemi kullanılmıştır. Mevcut sistemde A ünitesi soğutmada kullanılırken B ünitesi depolama 
yapabilmekte ya da tersi şeklinde çalışma gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan deneysel çalışmalarda, 
absorbsiyonlu soğutma sistemi performansı suyun farklı başlangıç sıcaklıkları (25 ve 30

o
C) için 

incelenmiştir. Sistemde gerekli ısı enerjisi, vakum tüplü güneş kolektörleri ile temin edilmiştir. Deneysel 
çalışmada ekserji analizi yapılarak performansı incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Enerji analizi, güneş enerjili soğutma, absorpsiyonlu soğutma, LiCl-H2O 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, LiCl- H2O absorbtion refrigeration system having two storage units (unit A and unit B) is 
used. In the current system, while the unit B is being used for cooling, the unit B is able to used for 
energy storage or vice versa. Cooling performance of the absroption refrigerator is investigated at 
different water temperatue (25 and 30

o
C) as cooled medium through the experimental studies. Exergy 

analysis is used to define performance of the experimental system. 
 
Key Words: Energy analsis, cooling with solar energy, absorbtion cooling, LiCl- H2O 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İklimlendirme-soğutma uygulamalarında sürdürülebilir çevre ve binalar için güneş enerjisi desteğiyle 
çalışan sistemler büyük önem taşımaktadır. Güneş enerjisinin kullanılabilirlik açısından en uygun 
olduğu sistemlerden birisi de absorpsiyonlu soğutma sistemleridir. Geleneksel absorpsiyonlu soğutma 
sistemlerinde, bir ısı kaynağı (atık ısı, güneş enerjisi vs.) yardımıyla generatördeki soğutkanın 
buharlaştırılarak soğutma çevriminin devam ettirilmesi ve soğutma etkisi elde etmek amacıyla 
kullanılmaktadır. 
 
Enerjinin verimli kullanımın zorunluluk olduğu günümüzde çeşitli endüstriyel proseslerdeki atık ısı veya 
güneş enerjisinin kullanılmasına olanak sağlayan absorpsiyonlu sistemler, oldukça önem kazanmıştır 
[1]. Güneş enerjisi kaynaklı absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin çalışma prensipleri ve sistem 
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performansları ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Bu çalışmada ise, iki adet üniteye 
(A ve B) sahip LiCl-H2O akışkan çiftiyle çalışan ticari bir absorpsiyonlu soğutma sistemi kullanılmıştır. 
Mevcut sistemde, sistemin soğutma performansı deneysel olarak incelenmiş ve ekserji analizi 
yapılarak performansı değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
2. DENEY DÜZENEĞİ 
 
Bu çalışmada yapılan deneylerde kullanılan LiCl-H2O akışkan çiftiyle çalışan absorpsiyonlu soğutma 
sistemi; ticari bir absorpsiyonlu soğutma cihazı, gerekli ısı enerjisini sağlamak için vakum tüplü güneş 
kolektörleri, boyler, ısı değiştirici, soğutma kulesi, pompalar, kontrol vanaları, iletim hatları, enerji ve 
kontrol birimi, sıcaklık, basınç ve debi ölçerler ile veri algılama ve kayıt biriminden oluşmuştur. 
Kurulumu gerçekleştirilen sistem, TÜBİTAK TOVAG-110O148 nolu “Güneş Enerjisi Kaynaklı Bir 
Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Süt Soğutma Amacıyla Kullanılabilirliği” başlıklı proje kapsamında 
desteklenen çalışma çerçevesinde kurulmuş olup sistemin şematik olarak gösterimi ve başlıca 
elemanları Şekil 1’de verilmiştir. 
 
Sistemde kullanılan LiCl-H2O çiftiyle çalışan absorpsiyonlu soğutma cihazı için gerekli ısı enerjisini 

sağlamak için vakum tüplü güneş kolektörlerden elde edilen yaklaşık 80-110 C sıcaklıktaki su 
kullanılmıştır. Cihaz, iki ayrı ünite (A ve B) ile mekanik ve elektronik kontrol biriminden oluşmuştur. A 
ve B ünitelerinin her biri, birer adet “kondenser/evaporatör” ve “reaktör/absorber” tankına sahip olup, 
tanklardan birisi tuz (generatör/absorber), diğeri su (kondenser/evaporatör) ile doludur (Şekil 2). Ayrıca 
cihaz, mekanik ve elektronik kontrol birimi, kontrol ve yönlendirme vanaları, sıcaklık, yük algılayıcı ve 
debi gibi veri ölçüm sensörleri ile sistem kontrol ünitesi ve yazılımından oluşmuştur.  
 
Mevcut sistemde, A ünitesi soğutmada (deşarj) kullanılırken B ünitesi depolama (şarj) yapabilmekte ya 
da tersi şekilde çalışma gerçekleştirilebilmektedir. Depolama işleminde kondenserde, soğutma 
işleminde ise absorberde ortaya çıkan atık ısı soğutma kulesinden atmosfere atılarak ortamdan 
uzaklaştırılır. Soğutma sırasında evaporatörde elde edilen soğutulmuş su, soğutma tankında (bu 
amaçla çalışma kapsamında özel olarak imal edilen yan cidarında ısı değiştirici bulunan süt soğutma 
tankı kullanılmıştır) bulunan denemeler sırasında sıcaklığı belirlenen değerde sabit tutulan suyun 
ısısını alarak soğutulması amacıyla kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 1. Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Şematik Gösterimi 
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Absorpsiyonlu soğutma cihazında her bir ünitenin soğutma için enerji depolama kapasitesi 28 kWh 
(toplam 56 kWh) dir. Bununla birlikte iki ünitede aynı anda enerji depolanır ve soğutma yapılır ise 73 
kWh toplam kapasiteye ulaşılabilmektedir. En uygun çalışma için gerekli çalışma debileri; güneş 
panellerinden gelen sıcak su hattında 25 L/min, ısı bertaraf hattında 50 L/min ve soğutma hattı 
devresinde 25 L/min olup bu hatlarda cihaz içinde oluşan basınç kayıpları sırasıyla 30, 38 ve 45 kPa 
değerlerindedir. Cihaz tek faz 220 V AC elektrik akımıyla beslenmekte olup, normal kullanımda 
ortalama güç tüketimi 22 W’tır. 
 
Çalışma kapsamında enerji depolamalı LiCl-H2O akışkan çiftiyle çalışan absorpsiyonlu soğutma 
sisteminin soğutma performansları belirlenmiştir. Bu amaçla 25 ve 30 

o
C olmak üzere iki farklı deneme 

sıcaklığı seçilmiş ve bu sıcaklıklardaki A ünitesinin kullanımı için denemeler gerçekleştirilmiştir.  
 
Denemeler esnasında, 1000 L hacimli soğutma tankı su ile doldurulmuş ve karıştırıcısı sürekli 
çalıştırılarak içerideki suyun sıcaklığının homojen olması sağlanmıştır. Tank içerisine 2x5 kW ve 1x7.5 
kW rezistanslı ısıtıcı konulmuş, ısıtıcıların kontrolü için tank içerisindeki sıcaklığı sürekli ölçen bir NTC 
sensör konularak, elektrik panosu üzerinden sistemin istenilen sıcaklık değerinde çalışabilmesi için 
devreye girip çıkması sağlanmıştır. Böylelikle absorpsiyonlu soğutma sistemi çalıştığında, tank 
içerisindeki suyun deneme sıcaklığında mümkün olduğunca sabit kalması sağlanmıştır. Bu esnada 
soğutma tankı içerisindeki suyun sıcaklığı sürekli ölçülerek 1 dakika aralıklarla kaydedilmiştir. 
 
 
 
 
3. ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ 
 
Enerji analizi sadece sistem sınırlarını geçen enerjinin büyüklüğü hakkında bilgi verirken ekserji analizi 
geçiş yönü ile ilgili bilgiyi de aktarmaktadır. Ekserji analizi sonucu sistemde ekserji yıkımlarının 
gerçekleştiği kısımların belirlenmesi de mümkün olmaktadır. Bu nedenle deneysel sistem için hem 
enerji hem de ekserji analizleri gerçekleştirilmiştir.  
 

 

 
 

Şekil 2. Absorbsiyonlu Soğutma Cihazı Şarj-Deşarj Modu  
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Kullanılan absorbsiyonlu soğutma sistemin A ünitesi ele alınarak soğutma tankı içindeki su, 25
 
ve 

30C olacak şekilde farklı sıcaklıklarında sabit tutularak şarj ve deşarj modları için enerji ve ekserji 
analizi yapılmıştır. Şekil 2'de verilen sistemde, şarj modunda güneş enerjisinden alınan sıcak su ile 
generatörde (A1) bulunan LiCl-H2O karışımındaki soğutucu akışkan (su) buharlaşarak kondensere 
(A2) ulaşır. Kondenserde soğutma kulesinden atmosfere ısı atılarak suyun yoğuşması sağlanır. 
Böylece generatörde zengin karışım, kondenserde ise yoğuşmuş su elde edilir. Deşarj modunda ise, 
yoğuşmuş suya soğutulmak istenen akışkan yardımıyla ısı verilerek evaporatörde (A3) buharlaşması 
sağlanır, buharlaşan su zengin karışım LiCl tarafından absorbe edilir. Bu sırada absorberde (A4) 
oluşan ısı kule tarafından atmosfere atılır. 
 
Şekil 3'de sıcak su kaynağı, soğutma tankı, su soğutma kulesi/kondenser ve absorpsiyonlu soğutma 
cihazından oluşan deney sisteminde her elemanın giriş ve çıkış hattı numaralandırılmıştır.  
 

 
 

Şekil 3. Absorbsiyonlu Soğutma Sistem Elemanları 
 
 
3.1. Enerji Analizi 
 
Bir kontrol hacmi için genel enerji dengesi Eşitlik 1'de verilmiştir [9]: 
 

khçg EEE      (1) 

 

Kontrol hacmine giren ve çıkan enerji sırasıyla gE ve çE ile gösterilmektedir. Burada khE ise kontrol 

hacminin enerji değimini göstermektedir. Şekil 3'de verilen sistem için ''Sürekli Akışlı'' sistem kabulü 

yapılmıştır. Bu nedenle khE  değişmez ve çg EE   olur.  
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Şekil 4. Enerji Analizi Kontrol Hacmi 
 

Buna göre şarj ve deşarj modlarında absorpsiyonlu soğutma cihazı kontrol hacmi için enerji dengesi 
Eşitlik 2'de verilmiştir; 
 

   (2) 
 
Isı kaynağı, soğutma kulesi ve soğutma tankı tarafında ısı transferi miktarı aşağıda verilmiştir. 
 
Isı Kaynağı tarafı: 
 

  (3) 
 

Soğutma Kulesi tarafı:  
 

   (4) 

 
Soğutma Tankı tarafı: 

 

   (5) 

 
Soğutma performans katsayısı (COP) Eşitlik 6'da verilmiştir. 

 

   (6) 

 
 
3.2. Ekserji Analizi 
 
Düzgün akışlı bir sistemde belirlenen kontrol hacmi için genel ekserji dengesi Eşitlik 7'de verilmiştir [9]: 
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Şekil 5. Ekserji Analizi Kontrol Hacmi 
 

   
g ç

y

WQ xExExExExE 0    (7)

 
 

Burada, xE ekserji miktarı olup kütlesel debi ile özgül ekserjinin çarpımıyla ( exm  ) hesaplanır.  

 

   }ssThh{mexmxE 000    (8) 

 
















yü

Q

T

T
QxE 01  (9) 

 

WxE W    (10) 
 

QxE  sistem sınırından ısı transferiyle, 
WxE ise güç girişiyle gerçekleşen ekserji transferini gösterir. 

Absorbsiyonlu soğutma sisteminde kütle giriş ve çıkışı ile buna bağlı gerçekleşen ısı transferi vardır. 
Buna göre, absorpsiyonlu soğutma cihazınin şarj ve deşarj modlarında belirlenen kontrol hacmi için 
ekserji dengesi Eşitlik 11'de verilmiştir. 
  

pey WxExExExExExExExExE   86427531    (11) 

 
Bütün sistemin ekserji verimi Eşitlik 12'de verilmiştir.  
 

peW

xExE






 31 - 

    (12) 

 
 
 
 
4. DENEY VE ANALİZ SONUÇLARI 
 

Tank içindeki suyun başlangıç sıcaklığının 30C olduğu durum için deney sonuçları ile enerji ve ekserji 
analiz sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. 
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Tablo 1. Analiz Sonuçları 
 

Eleman Açıklama 
T 

(
o
C) 

m  

(kg/s) 

Q  

(kW) 
COP  

(kW) 
 

(kW) 

ε 
(%) 

Generator 
1 Sıcak Su Giriş 93.8 0.806 

8.141 

0.681 

20.048 
2.4 

5.3 

2 Sıcak Su Çıkış 91.4 0.806 18.504 

Kule- 
Kondenser 

3 Kule Su Giriş 27.1 0.876 
10.249 

0.032 
1.7 

4 Kule Su Çıkış 29.9 0.876 0.004 

Evaporator 
5 Soğutma Suyu Giriş 24.9 0.370 

8.828 
0.064 

0.3 
6 Soğutma Suyu Çıkış 19.2 0.370 0.321 

Absorber- 
Kondenser 

7 Kondenser Suyu Giriş 25.4 0.785 
11.155 

0.111 
1.7 

8 Konsenser Suyu Çıkış 28.8 0.785 0.081 

Pompa 
- - - - 

4.828 
- -  - 

- - - - - -  - 

 
Absorbsiyonlu soğutma sisteminde soğutulacak akışkan sıcaklığının, 25

 
ve 30

o
C sıcaklıklarında sabit 

tutulduğu durumda gerçekleşen soğutma miktarları Şekil 6'da verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Tank İçi Sıcaklığa Bağlı Olarak A Ünitesinden Sağlanan Anlık Soğutma Güçleri. 
 

Soğutulacak akışkan sıcaklığının 25
 
ve 30

o
C sıcaklıklarında sabit tutulduğu durumda, A ünitesinin şarj 

işlemi sırasında generatöre giren sıcak su ile kondenserden kuleye gönderilen su sıcaklıkları Şekil 
7'de gösterilmiştir. Deneylerin yapıldığı tarihte (Eylül, 2012-İzmir) dış hava sıcaklığı yaklaşık 34 

o
C 

olarak gerçekleşmiştir. Deney sonunda elde edilen soğutma miktarı tankın 25
o
C sabit sıcaklığı için 

daha yüksek olmaktadır.  
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Şekil 7. Generatör Sıcak Su Giriş ve Soğutma Kulesi Su Gidiş Sıcaklık Değişimi. 
 

Soğutulacak akışkan sıcaklığının 25 ve 30
o
C sıcaklıklarında sabit tutulduğu durumlar için, 

absorbsiyonlu soğutma sisteminde A ünitesinin deşarj işlemi sırasında evaparatöründen elde edilen su 
ile kondenserden çıkan su sıcaklığı Şekil 8'de verilmiştir. Deney boyunca, kondenser ve 
evaporatördeki su sıcaklığı tankın 30

o
C sabit sıcaklığı için daha yüksek olmaktadır. 

 

 
 

Şekil 8. Kondenser Su Giriş ve Evaporatör Su Çıkış Sıcaklık Değişimi. 
 
 
 
 



    _______________________  825 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, iki farklı üniteye sahip absorpsiyonlu soğutma cihazında ünitelerden birisinde (A) 
soğutma yapılırken diğerinde (B) depolama yapılmıştır. Depolama ünitesinin en büyük avantajı 
soğutma ihtiyacının karşılanması amacıyla beklemeye gerek kalmadan diğer ünite ile soğutmanın 
yapılabilmesidir. Elde edilen sonuçlar, soğutulacak akışkan sıcaklıklarının sabit tutulduğu 25

 
ve 30

o
C 

durumlarda, tank içi sıcaklığın yüksek olmasının sistemin soğutma performansını düşürdüğünü 
göstermiştir. Absorbsiyonlu soğutma sistemi COP değeri 0.681, toplam ekserji verimi %5.1 dir. 
Sistemde toplam ekserji yıkımı 6.172 kW olup, en büyük ekserji yıkımı 2.4 kW ile generatörde 
gerçekleşmiştir. 
 
 
 
 
SEMBOLLER 
 

E  Birim zamandaki enerji miktarı (kW) 

xE  Birim zamandaki ekserji miktarı (kW) 

ex Özgül ekserji (kJ.kg) 
ε Ekserji verimi (%) 
h Özgül entalpi (kJ/kg) 

m  Kütlesel debi (kg/s) 

T Sıcaklık (
o
C) 

s Özgül entropi (kJ/kg K) 

Q  Birim zamandaki ısı transferi (kW) 

W  Pompa elektriksel gücü (kW) 

 
 
Alt İndisler 
 

ç Çıkan 

g Giren 

ık Isı kaynağı 

kdş Kondenser-deşarj durumu 

ks Kule su 

kş Kondenser-şarj durumu 

kh Kontrol hacmi 

o Referans şartları 
pe Pompa elektrik 

so Soğutma 

ss Soğuk su 

ts tank su 

y Yıkım 

yü Yüzey  

1-8 Sisteme giriş-çıkış noktaları 
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ve hayvancılıkta mekanizasyon, süt sağım ve soğutma yöntemleri ve teknikleri konularında 
çalışmaktadır. 
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MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 
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SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ ANALİZİ VE 
İYİLEŞTİRİLMESİ 
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OKAN KON  
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BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
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BİR ENDÜSTRİYEL TESİSTEKİ PVC KALIP SOĞUTMA 
SİSTEMİNİN ENERJİ ANALİZİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ 

 
 

Hüseyin BULGURCU 
Nadir İLTEN  
İsmail CANER 
Okan KON 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada Balıkesir’deki PVC profil fabrikasında yapılan enerji etütleri ve iyileştirmeleri sonucunda 
elde edilen enerji tasarrufu incelenmiştir. Öncelikle boru tesisatında ultrasonik debimetre ile su hızları 
ölçülmüş, mevcut boru tesisatında çok yüksek basınç kayıpları olduğu görülmüştür. Bunun üzerine 
boru tesisatı yeniden tasarlanmış ve bu tesisata uygun pompa seçimi yapılmıştır. Yine dinlendirme 
havuzlarındaki sıcak-soğuk su karışmaları önlenmiş, soğuk suyun doğrudan kalıplara basılması 
sağlanmıştır. Soğuk kış aylarında soğutma gruplarında tüketilen enerjiyi sıfırlamak için soğutma 
yüküne uygun olarak seçilen kuru soğutucular yerleştirilmiştir. Mekanik tesisatın tam otomasyonu için 
PLC kullanılmış olup dış hava sıcaklığı izlenerek +10 °C’nin altında kuru soğutucular otomatik olarak 
devreye alınmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda pompa enerjisinden, havuz sisteminden ve kuru 
soğutuculardan önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: PVC profil kalıbı, kalıp soğutma sistemi, enerji analizi, enerji tasarrufu 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, energy audits and energy efficiency improvements were investigated at the PVC profile 
factory in Balikesir. First of all, water velocities at the pipes were measured with an ultrasonic flow 
meter and were found to be very high pressure losses in the existing piping system. Therefore, piping 
redesigned and was selected pump for the appropriate this installation. In the same way prevented 
from settling ponds mixing of hot and cold water and sent cold water directly to the molds. In order to 
minimize the energy consumed by cooling groups during the winter and is placed dry coolers selected 
according to the cooling load. PLC is used for the full automation of mechanical installations and 
following the outdoor air temperature below +10 ° C, dry coolers are activated automatically. As a 
result of all these studies, achieved were significant energy savings dry coolers, pumps and pool 
system. 
 
Key Words: PVC profile mold, mold cooling system, energy analysis, energy-saving 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji yönetimi kavramı ilk defa savaş sonrası bir İngiliz bilim adamı tarafından telaffuz edilmiştir. 1973 
petrol krizinden sonra bu kavram sanayide de kullanılmaya başlamıştır. 
 
Enerji Yönetimi: Planlama koordinasyon ve kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz 
kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir bütündür. 
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Sanayide Enerji Yönetimi: Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık 
etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve 
organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır.  
 
Enerji yönetim sistemi oluşturulurken Enerji Tasarrufu odak noktası olmak üzere enerji verimliliğine 
katkıda bulunan 8 önemli çalışma alanı vardır (Şekil 1.). 
 

 
 

Şekil 1. Enerji Tasarrufuna Katkıda Bulunan Çalışma Alanları [1] 
 
Enerji Yoğunluğu: Enerji verimliliğinin önemli göstergelerinden birisi enerji yoğunluğudur. Enerji 
yoğunluğu, GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla) başına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden ve 
tüm dünyada kullanılan bir göstergedir. Genellikle 1000 $’lık hâsıla için tüketilen TEP (ton petrol 
eşdeğeri) miktarı, uluslararası yayınlarda enerji yoğunluğu göstergesi olarak tercih edilmektedir. 
Burada TEP; çeşitli enerji kaynaklarının miktarlarını tanımlamak için kullanılan kg, m3, ton, kWh gibi 
farklı birimleri aynı düzlemde ifade etmeye yarayan bir tanımdır. 1 TEP, 1 ton petrolün yakılmasıyla 
elde edilecek enerjiye tekabül etmektedir ki, bu da yaklaşık 107 Kcal (kilokalori)’ye, 41,8x109 joule’e 
ve 11,6x103 kWh’a karşılık gelmektedir. 
 
Bu durumda, bir ülkenin enerji yoğunluğu ne kadar düşükse, o ülkede birim hâsıla üretmek için 
harcanan enerji de o kadar düşük demektir ki, bu da enerjinin verimli kullanıldığına işaret etmektedir. 
 
Enerji yoğunluğu göstergesi içinde ekonomik çıktı, enerji verimliliğindeki artış veya azalma, yakıt 
ikamesindeki değişimler birlikte ifade edilmektedir ve değişimlerin tek tek bu gösterge içinde ayırt 
edilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte enerji yoğunluğu, dünyada enerji verimliliğin takip ve 
karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılan bir araçtır. 
 
Ülkemizin enerji yoğunluğu TABLO 1’de görüldüğü gibi OECD ortalamasının iki katı ve halen kişi 
başına enerji tüketimi OECD ortalamasının dörtte biri civarındadır [2] 
 
Şekil 2.’de görüldüğü üzere ülkemizde toplam enerji tüketiminin %41’ini sanayi sektörü tüketmektedir.  
Bu nedenle Türk sanayi enerji yoğun sanayi olarak adlandırılabilir. EİE/UETM‘nin yaptığı çalışmalar 
sonucunda sanayi sektörümüzde yıllık yaklaşık toplam 1 milyar dolar tutarında enerji tasarrufu 
potansiyeli belirlenmiştir.  
 
Enerji Tasarrufu: Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji 
kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı 
engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesi olarak tanımlanmaktadır.  
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Tablo 1. Toplam Birincil Enerji Tüketimi/Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (milyon TEP/1000 $) (2006 yılı) [2] 
 

Ülke  GSYİH  
(milyar $) 

Tüketim  
(milyon TEP) 

Enerji 
yoğunluğu 

Kişi başına tüketim 
(TEP/nüfus) 

Türkiye  190,3 72,5 0,38 1,06 

Japonya  5 648 520,7 0,09 4,09 

ABD  8977,9 2281,5 0,25 7,98 

Yunanistan  144,8 28,7 0,20 2,62 

OECD  27880,9 8970 0,19 4,68 

Dünya  34399,8 10029 0,29 1,64 

 

 
 

Şekil 2. Ülkemizde Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı [2] 
 
Enerji tasarrufu makineleri kapatmakla, prosesi engellemekle veya durdurmakla yapılamayacağına 
göre asıl amacı üretim olan sanayi tesislerinde enerji yönetim sistemini oluşturmalıdır. Çünkü en 
düşük tüketim ile son ürünü gerçekleştirmek için enerjinin iyi yönetilmesi gereklidir.  
 
Bir fabrikadaki üretim maliyetleri; ham madde, işçilik, işletme ve enerji maliyetlerinin toplamını içerir.  
Genellikle enerji, basit bir şekilde toplam üretim maliyetlerine dâhil edilir ve ayrı bir kalem olarak 
dikkate alınmaz.  
Enerji maliyetleri sanayi sektöründe, kullanılan proseslere, ham maddelere ve imal edilen son ürüne 
bağlı olarak toplam üretim maliyetlerinin % 50' sinin üzerine çıkabilir.  
 
Spesifik Enerji Tüketimi(SET): Birim ürün başına kullanılan enerji olarak tanımlanır. Örneğin bir 
fabrikada spesifik değişken, (üretim) ton ile tarif ediliyorsa spesifik enerji birimi kW/ton olur. 
 

Spesifik Enerji Tüketimi = Enerji Tüketimi / Üretim (1) 
 
Performansın değerlendirilmesi, beklenen enerji kullanımı ile gerçek enerji tüketim değerlerinin düzenli 
olarak karşılaştırmakla yapılır. Bunu değerlendirmek için SET değerlerini kullanabiliriz. Bunlar özellikle 
çeşitli işletme koşullarının fabrika üretim performanslarına etkisini izleme açısından önemlidir. SET 
değerinin büyümesi kötü performansa, enerji tüketiminin gereksiz yere artmasına işaret eder.  
 
Rapor Dokümanları üzerinde gerçek, standart ve hedef SET'ler verilir. Bunlar sırasıyla gerçek, 
standart ve hedef enerji alınarak ve bunlar spesifik değişkenin gerçek değerine bölünerek hesap 
edilirler. Standart ve hedef enerji tüketimleri her bir bölüm için bulunan denklemler kullanılarak hesap 
edilirler. SET'ler için kullanılan birimler anlamlı olmalı ve raporu okuyanlarca bilinen cinsten olmalıdır.  
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Bir Üretim Prosesi ile karşılaştırıldığında oldukça basit uygulanabilir bir yöntem olması nedeniyle 
Enerji Yönetimi her işletme için kaçınılmaz bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Belli bir bir programa bağlı olmadan yürütülen çalışmalarda basit işletme tedbirleriyle bazı kuruluşlarda  
%10’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Geniş kapsamlı Enerji yönetim 
programlarının uygulanması ile çalışmalara süreklilik kazandırıldığı gibi tasarruf oranı %25 i aşabilir.  
 
 
 
 
2. SANAYİDE ENERJİ TASARRUFU DESTEKLERİ [3] 
 
Sanayide enerji tasarrufunu özendirmek, enerji israfını önlemek amacıyla birçok hibe ve faizsiz kredi 
olanakları mevcuttur. Bu destekleri yapan kuruluşlar aşağıda listelenmiştir: 
 

1. (EİE) - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Destekleri 
2. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi: (Hibe) 
3. Gönüllü Anlaşmaların Desteklenmesi: (Hibe) 
4. KOSGEP Destekleri 
5. Enerji Verimliliği Desteği: (Hibe)  
6. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri  
7. Enerji verimliliği yatırımları önündeki finansal engellerin aşılması ve yatırımların teşvik 

edilmesi; (Faizsiz Kredi) 
8. TURSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı) Destekleri 
9. Enerji verimliliğinin arttırılması ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasına yönelik finans 

destek programı:(Kredi)  
10. Türkiye Kalkınma Bankası Destekleri  
11. Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi(Kredi)  
12. Avrupa Yatırım Bankası Enerji Ve Çevre II Kredisi: (Kredi) 
13. Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Destekleri 

 
 
 
 
3. POMPA VE SOĞUTMA GRUPLARINDA ENERJİ TASARRUFU 
 
3.1. Pompalarda Enerji Tasarrufu 
 
Sıvıların naklinde kullanılan pompaların elektrik tüketimi dünyadaki toplam elektrik tüketiminin % 
20’sine karşılık gelmektedir. İyi bir sistem tasarımı ve uygun pompalar kullanılarak pompaların tükettiği 
enerjide %30 azalma sağlanabilir.  
 
Pompa seçiminde ilerideki ihtiyaçları göz önüne almak için pompa debisi % 25, basma yüksekliğinin % 
10 arttırılarak sipariş verilmesi en yaygın uygulamadır. Bu uygulama ile pompalar en iyi verim 
noktalarından uzaklarda çalıştırılmakta, debi fazla geldiği için de vana kısılarak debiyi ayarlamak 
mecburiyeti doğmaktadır [4]. 
 
Şekil 3.’de 65 kW gücündeki bir dalgıç pompanın ömür boyu toplam maliyetini oluşturan bileşenler 
gösterilmektedir. Buna göre toplam ömür maliyetinin %89,8’ini enerji maliyeti oluşturmaktadır. Buna 
göre enerji maliyeti, ilk satın alma maliyetinin 25 katına ulaşmaktadır. 
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Şekil 3. 65 kW Gücündeki Bir Dalgıç Pompanın Ömür Boyu Toplam Maliyetini Oluşturan Bileşenler [4] 
 
 
3.2. Pompalarda Değişken Debi Oluşturma Yöntemleri 
 

• Kesintili Çalıştırma: Pompayı ihtiyaç olunca çalıştırmak 
• Seviye Kontrollü Çalıştırmak: Sistemi bir depodan besleyerek pompayı depo seviyesine göre 

kesintili çalıştırmak 
• Paralel Pompalar: Çalışan pompa sayısını değiştirmek 
• Pompa çıkışındaki debi kontrol vanası ile sistem karakteristiğini değiştirerek debiyi ayarlamak 
• Bay-Pas: Pompayı devamlı çalıştırarak akışkanın bir bölümünü depoya geri basmak  
• Frekans dönüştürücü yardımıyla pompa devir sayısını değiştirmek [5] 

 
Bu yöntemler ilk beşinde enerji sarfiyatı yüksek olmaktadır. Ancak frekans dönüştürücü kullanılarak 
debi değişiminde pompa elektriksel güç tüketimi %30’a kadar düşmektedir. 
 
Devir hızı kontrollü pompa sistemlerinin başlıca avantajları: 
 

1. Elektrik tasarrufu 
2. Tesisat ekipmanlarından tasarruf 
3. Pompa ve diğer ekipmanların işletim ömrünün uzaması 
4. İşletim ve kullanım konforunun yükselmesi 
5. İşletim güvenilirliğinin artması 
6. Proje, seçim ve uygulama hatalarının telafi edilmesi 
7. Elektrik şebekesinin hatalarının düzeltilmesi 
8. Çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı 
9. Ömür boyu maliyetinin düşük oluşu  

 
 
3.3. Soğutma Gruplarında Verim Tanımları 
 
Mekanik sıkıştırmalı soğutma grupları; hava soğutmalı yoğuşturuculu veya su soğutmalı yoğuşturuculu 
olarak iki temel tipte yapılmaktadır. Soğutma gruplarında kullanılan kompresörleri pistonlu, vidalı ve 
santrifüj tiplerde olabilir. 
 
Soğutma gruplarında iki tip verim tanımı vardır:  
 

 Tam yükteki verim 

 Kısmi yüklerdeki verim 
 
Tam yüklemedeki verim: Temelde aynı mantık ile hesaplama yapılan iki tip verim tanımlaması vardır: 
COP ve EER 
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EER (Enerji Etkinlik Oranı): Enerji verimlilik oranı anlamına gelir. Soğutma ve ısıtma fonksiyonu olan 
cihazlarda soğutma esnasında soğutma kapasitesinin harcanan enerjiye oranıdır. EER şu şekilde 
ifade edilebilir; 
 

    
   

  
 (2) 

 
Qs: Soğutma kapasitesi (BTU/h) 
Pg: Sisteme giren enerji (W) 

 
STK (Soğutma Tesir Katsayısı): Performans katsayısı anlamına gelir. Soğutma fonksiyonu olan 
cihazlarda soğutma esnasında ısıtma kapasitesinin harcanan enerjiye oranıdır. COP şu şekilde ifade 
edilebilir; 
 

    
   

  
 (3) 

 
Qs: Isıtma kapasitesi (kW) 
Pg: Sisteme giren enerji (kW) 

 
Kısmi Yükteki Verim: STK (COP) veya EER sadece tam yükte değil kısmi yüklerde de 
hesaplanmalıdır. Çünkü soğutma grupları %100 tam yükte çok az bir süre çalışırlar. Bu amaçla 
soğutma gruplarının %75, %50 ve %25 kapasitelerdeki performans değerleri hesaplanmıştır. 
 
Kısmi yük değerlerinde hesaplanan EER değerlerinin ağırlıklı ortalaması;  
 
Avrupa Eurovent standartlarına göre ESEER (Avrupa Mevsimlik Enerji Etkinlik Oranı); Avrupa 
Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı olarak adlandırılır. TABLO 1’de nasıl hesaplandığı ayrıntılı olarak 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 2. Avrupa’da Hava ve Su Soğutmalı Soğutma Gruplarında İşlevsel ESEER Sıcaklıkları ve 
katsayıları [6] 

 

 ESEER parametreleri 

Kısmi yük oranı Hava sıcaklığı (°C)  Su sıcaklığı (°C)  Çarpım katsayıları  

100 35 30 3 % 

75 30 26 33 % 

50 25 22 41 % 

25 20 18 23 % 

 
ESEER aşağıdaki gibi hesaplanır: 
 

ESEER = A.EER100% + B.EER75% + C.EER50% + D.EER25% (4) 
 
Aşağıda çarpım katsayılarının değerleri verilmiştir: 
 

A = 0,03 ; B = 0,33 ; C = 0,41 ; D = 0,23 
 
Eurovent Enerji Verimliliği Sınıflandırması: Eurovent enerji verimliliği sınıflandırmasının amacı, her 
tip soğutma grupları için en iyi olanlarının seçimini kolaylaştırmaktır. Sınıflandırma herhangi bir Avrupa 
Direktifi ile ilgili olmayıp, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. 
 
Etiketleme kullanılmamaktadır. “Eurovent Sınıf A” veya Eurovent Sınıf B” sınıflandırması mevcut 
Avrupa Birliği Şartnamelerine göre enerji verimli olarak kabul edilmektedir. 
 
Eurovent Sertifikasyonunda sunulan mevcut soğutma gruplarına bağlı olarak aşağıdaki sınıflamalar 
yapılmıştır: 
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Amerika ARI standartları göre ise IPLV (Entegre edilmiş Kısmi Yük Değeri) şu şekilde hesaplanır[7]: 
 

IPLV (veya NPLV) = 0,01A+0,42B+0,45C+0,12D (4) 
 

Burada: 
 
A = COP veya EER, 100% Yükte 
B = COP veya EER, 75% Yükte 
C = COP veya EER, 50% Yükte 
D = COP veya EER, 25% Yükte 

 
Tablo 3. Eurovent’e Göre Su Soğutma Gruplarının Sınıflandırılması[6] 

 

Soğutma Modu 

EER 
Sınıfı 

Hava 
soğutmalı 

Hava 
soğutmalı 
(kanallı) 

Hava 
soğutmalı 
(Döşeme) 

Su 
soğutmalı  

Su soğutmalı 
(Döşeme)  

Ayrık 
kondenserli  

A ≥ 3.1 ≥ 2.7 ≥ 3.8 ≥ 5.05 ≥ 5.1 ≥ 3.55 

B 2.9 - 3.1 2.5 - 2.7 3.65 - 3.8 4.65 - 5.05 4.9 - 5.1 3.4 - 3.55 

C 2.7 - 2.9 2.3 - 2.5 3.5 - 3.65 4.25 - 4.65 4.7 - 4.9 3.25 - 3.4 

D 2.5 - 2.7 2.1 -2.3 3.35 - 3.5 3.85 - 4.25 4.5 - 4.7 3.1 - 3.25 

E 2.3 - 2.5 1.9 - 2.1 3.2 - 3.35 3.45 - 3.85 4.3 - 4.5 2.95 - 3.1 

F 2.1 - 2.3 1.7 - 1.9 3.05 - 3.2 3.05 - 3.45 4.1 - 4.3 2.8 - 2.95 

G < 2.1 < 1.7 < 3.05 < 3.05 < 4.1 < 2.8 

 
 
3.4. Soğutma Gruplarında Enerji Tasarrufu Yöntemleri 
 

 Paralel bağlı su soğutma gruplarında her devre için ayrı ayrı dolaşım pompası kullanılmamalı, 
pompa grubu ana hatta bağlanarak hepsine hitap edebilmelidir. 

 Su sıcaklıkları +7°C yerine +5°C’ye ayarlanmalıdır. 

 Su giriş-çıkış sıcaklık farkları T=4°C yerine T=5°C alınmalıdır. 

 Paralel devreler yerine soğutma gruplarını seri bağlayarak daha soğuk su elde edebiliriz. 

 Ana makine olarak daha yüksek verimli grubu kullanın. 

 Çok büyük yüklerin bulunduğu ve gece çoklu elektrik tarifesi olan yerlerde buz depolamalı 
sistemler kullanılabilir. 

 Endüstriyel tesislerde kış aylarında, sıcaklığın düştüğü bahar aylarındaki gecelerde kuru tip 
soğutucular kullanılabilir. 

 Kondenser yoğunlaşma sıcaklıklarını düşük tutmak. 

 Isı transfer yüzeylerini temiz, fanları bakımlı tutmak. 

 Otomatik kondenser temizliği sistemi kurmak. 

 ON-OFF çalışma yerine devir hızını yüke göre ayarlayan sürücüler kullanmak [8]. 
 
 
3.5. Kuru Tip Soğutucu Kullanımı (Free Cooling) 
 
Sulu sistem soğutma uygulamaları için doğal soğutma, merkezi bir soğutma grubundan sağlanan 
soğuk su üretiminin maliyetini azaltmaya yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Soğutma suyu ihtiyacı 
olan sistemlerde uygulanan doğal soğutma, ortamın düşük hava sıcaklığından faydalanarak soğuk su 
üretici grubun (chiller) kompresörünün çalışması olmaksızın ya da kısmen çalıştırılarak soğutma suyu 
elde edilmesidir [9,10]. 
 
Balıkesir’in son 33 yıllık derece-gün sayıları ortalaması 1858 olup 2011 ve 2012 yıllarının ortalaması 
2112,5’dur. Yine 2011-2012 yıllarında dış hava sıcaklığının 15°C’den küçük olduğu gün sayısı 
189,5’tur [11,12]. Yine dış sıcaklığın 9°C’den düşük olduğu günlerin sayısı 111’dir [13]. Dolayısıyla 
Balıkesir’de kış uzun sürdüğü için kuru soğutucu (free cooling) uygulaması çok uygun bir ilimizdir.  
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Çalışma Balıkesir’de faaliyet gösteren bir PVC profil üretim fabrikasının plastik enjeksiyon kalıplarının 
soğutma sistemi üzerinde yapılmıştır. Enerji etüdü talebi, firma yöneticilerinden “soğutma gruplarımız 
çok fazla enerji tüketmektedir” şeklinde gelmiştir. Üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümünce ön 
enerji etütleri yapılmıştır. Bu etütler sonucunda şu bulgular elde edilmiştir: 
 
 
4.1. Mevcut Su Soğutma Sistemi 
 

 Su besleme sıcaklığı:12°C 
 Su dönüş sıcaklığı:16°C   
 Kurulu soğutma yükü:515 kW  
 Kompresör güçleri:170 kW  
 Toplam pompa gücü: 5x2,2+3x15=56 kW  
 Sisteme su basan pompa basma yüksekliği:60-80 mSS  
 Toplam aylık enerji sarfiyatı:(170+56)x24x30=162720 kWh  
 Aylık maliyet: 162720x0.30 TL/kWh=48816 TL 
 Yıllık enerji maliyeti:12x48816=585792 TL 

 
Öncelikle soğutma gruplarına bağlı su dağıtım sistemi incelenmiştir. Ultrasonik debimetre ile yapılan 

ölçümlerde,  toplam 34 L/s debi, 80 mm’lik ana besleme hattında 7,127 m/s yüksek su hızları 
ölçülmüştür. Yine sıcak su toplama havuzundan soğutma gruplarına 5 adet (toplam 11 kW) pompa ile 
su basılmakta, soğutma gruplarından çıkan soğuk önce 30 tonluk ikili havuza basılmakta, bu 
havuzdan 3x15 kW’lık hidrofor ile enjeksiyon hatlarına basılmaktaydı (Şekil 4.).  
 

 
 

Şekil 4. Fabrikadaki Eski Su Soğutma Tesisatı 
 

Öncelikle su dağıtım sistemi revize edildi. Ana boru dağıtım hatları yeniden tasarlanıp basınç kayıpları 
17,48 mSS’den 3,64 mSS’ye düşürüldü. Ayrıca su dağıtım sistemindeki 40 tonluk soğuk su toplama 
havuzu iptal edilerek sistem basitleştirildi. Soğutma devresine toplam 879 kW kapasitede iki adet kuru 
soğutucu yerleştirildi (Şekil 5.). Dış hava sıcaklığı +10°C’nin altında olduğunda soğutma gruplarının 
yerine kuru soğutucuların çalıştırılması planlandı. Yine soğutma grupları girişlerine 3 adet, kuru 
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soğutucu girişlerine 2 adet ON-OFF çalışan otomatik kontrol vanaları yerleştirildi. Su besleme ve 
dönüş hatlarına 2, dış hava tarafına 1 adet sıcak hissedici yerleştirildi. Kuru soğutuculardaki 16 adet 
fan için elektrik kumanda (sigorta-kontaktör-termik) panosu hazırlandı. Sistem kontrolü için panoya 
PLC ve yardımcı cihazları yerleştirildi. 
 

 
 

Şekil 5. Revize Edilmiş Su Soğutma Sistemi 
 
Sistem çalışma senaryosu şu aşamalardan oluşacak şekilde tasarlandı: 
 

Senaryo-1: Dış hava sıcaklığına bağlı olarak tdh10°C ise soğutma grupları devre dışı bırakılacak, 
kuru soğutucular devreye girecektir. tdh˃10°C olduğunda kuru soğutucular görevini soğutma gruplarına 
devredecektir. 
Senaryo-2: Dış hava sıcaklığı tdh˃10°C ve su dönüş sıcaklığı tsd˃18°C olduğunda üç soğutma grubu, 
tsd˃16°C olduğunda iki soğutma grubu, tsd˃14°C olduğunda ise sadece vidalı soğutma grubu devreye 
girecektir. 

Senaryo-3: Dış hava sıcaklığı tdh10°C ve su dönüş sıcaklığı tsd˃18°C olduğunda kuru 
soğutuculardaki 16 fan, tsd˃16°C olduğunda 12 fan, tsd˃14°C olduğunda ise sadece 6 fan devreye 
girecektir. 
 
 
4.2. Yeni Su Soğutma Sistemi 
 

 Su besleme sıcaklığı:12°C 
 Su dönüş sıcaklığı:16°C   
 Kurulu soğutma yükü:515 kW  
 Kompresör güçleri:170 kW  
 Toplam yeni pompa gücü: 15+7,5=22,5 kW  
 Sisteme su basan pompa basma yüksekliği:25 mSS 



    _______________________  840 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

 Tahmini yıllık kuru soğutucu enerji maliyeti: (10x1,2+15) kW x111 gün x24 x 0,3 
TL/kWh=21578,4 TL 

 Tahmini yıllık soğutma grubu enerji maliyeti: (68+40+22,5) kW 249gün x24x0,3 TL/kWh 
=233960,4 TL  

 Toplam tahmini yıllık enerji maliyeti: 21578,4 + 233960,4 = 255538,8 TL  
 Toplam tahmini tasarruf miktarı: 585792 – 255538,8  = 330253,2 TL (%56) 
 Yenileme masrafları: 98000TL 
 Tahmini geri ödeme süresi: 98000/ 330253,2 = 0,296 yıl (3,56 ay) 

 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada öncelikle soğutma gruplarına ait su tesisatı yenilenmiş, boru tesisatındaki 17,48 mSS 
kayıplar 3,64 mSS’a düşürülmüştür. Bunun sonucu 3x15 kW’lık hidrofor grubu iptal edilmiş yerine 22,5 
kW’lık pompa eklenmiştir. Havuzdan soğutma gruplarına su basan pompaların sayısı 5’ten bire 
düşürülmüştür. Daha sonra sisteme kuru soğutucular eklenmiştir. Özellikle sıcaklığın +10°C’den düşük 
olduğu kış günlerinde ve ilkbahar/sonbahar gecelerinde kuru soğutucuların devreye girerek enerji 
tasarrufu yapılması sağlanmıştır. Şu anda enerji ölçümleri devam etmektedir. Bir yıl boyunca 
yapacağımız ölçümlerle gerçek rakamlara ulaşmak mümkün olacaktır. 
 
Kuramsal hesaplamalara göre bu çalışma sonunda 330253,2  TL tasarruf edilmesi beklenmektedir. Bu 
rakam yıllık 600 000 TL elektrik faturası ödeyen orta ölçekli bir firma için çok ciddi bir rakamdır. Tüm 
bu iyileştirmeler için harcanan para 98000 TL olup bu masrafların tahmini geri ödeme süresi 3,56 
aydır. 
 
Ülkemizde sanayide enerji yoğunluğunun çok yüksek olması nedeniyle bu tür çalışmaların 
yaygınlaştırılması çok önemlidir. Herhangi bir sanayi kuruluşunda basit önlemlerle %20 civarında 
enerji tasarrufu yapmak mümkün olabilir. Bu konuda üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Bu tür 
çalışmalarla üniversite-sanayi işbirliği geliştirilmiş olacaktır. 
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ÖZET 
 
Enerji ihtiyacı gün geçtikçe bütün dünyada büyük bir hızla artmaya devam etmektedir. Giderek 
büyüyen ekonomilerde ve bu ekonomilerdeki birçok endüstriyel üretim alanında temel girdi olan 
enerjiye duyulan ihtiyaç artmaktadır.  
 
Günümüzde binalarda kullanılan enerjinin %70’i ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Akdeniz 
iklim kuşağında soğutma ve ısıtma yükleri birbirlerine çok yakındır. Soğutma sistemlerinde ilk yatırım 
ve işletme maliyetleri ısıtmaya göre daha yüksektir. Soğutma sistemlerinde yapılacak verimlilik 
çalışmalarının geri kazanımı çok daha fazla olacaktır.[1] 
 
Bu nedenle üreticiler ve bağımsız denetleme kuruluşları cihazlarda enerji verimliğine çok önem 
vermektedir. Gün geçtikçe enerji verimliliğinin çıtası sürekli yükseltilmektedir. Buna paralel olarak da 
yüksek performanslı cihazların etkinliğini artıran ve birim maliyetlerini azaltan uygulamalar 
sunulmaktadır. 
 
Her ne kadar iklimlendirme sistemlerinde direk genleşmeli sistemlerin ilk yatırım ve işletme maliyetleri 
düşük olsa da, su soğutma sistemlerinin sağladığı yüksek konfor, esnek uygulama imkanı, 
projelendirme ve işletme safhasındaki rahatlıklar nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. 
 
Su soğutma sistemlerinde performans tanımları, uygulanabilen verimlilik artırışı çalışmaları ve yüksek 
performanslı ısı geri kazanım sistemlerinden (desuperheater) bahsedilecektir. Isı geri kazanımının 
nasıl uygulanacağı hakkında bilgiler verilecek ve yapılan yatırımın çevreye ve ülke ekonomisine 
katkıları irdelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: COP, EER, ESEER, IPLV, Isı geri kazanım, desuperheat, kısmi ısı geri kazanım, 
enerji verimliliği, su soğutma grupları,  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy demand continues to grow rapidly day by day all over the world. On growing economies and 
the field of industrial production in these need for energy, which is the main input is increasing. 
 
Today, 70% of the energy used in buildings is used for heating and cooling. In Mediterranean climatic 
zone cooling and heating loads are very close to each other. The initial investment and operating 
costs in cooling systems is higher than heating. Recovery of effciency studies on cooling systems will 
be much more. [1] 
 
For this reason, manufacturers and independent auditing organizations attach importance to energy 
efficiency in equipments. Strip of energy efficiency is increased day by day. In parallel, high-
performance devices that increase efficiency and applications for reduce unit costs are presented. 
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Although, the initial investment and operating costs of the direct expansion systems in air conditioning 
systems are low, water cooling systems is more preferable due to high comfort, flexible application, 
comforts on the stage of design and operation. 
 
Performance descriptions in water cooling systems, studies which can be applied to increase 
productivity and high performance work systems (desuperheater) will be discussed. Then the 
information will be given on how to apply the heat recovery and contributions of the investment to 
environment and the country's economy will be examined. 
 
Key Words: COP, EER, ESEER, IPLV, heat recavery, desuperheat, , energy efficiency, chiller 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Fosil yakıtların rezervlerinin azalmaya başladığı bu dönemde fosil yakıtlara ihtiyaç da her geçen gün 
hızla artmaktadır. Bundan dolayı birim enerji maliyetleri de son 25 yıldır sürekli artan bir evre 
geçirmektedir. Enerjinin önemi her geçen gün, her alanda olduğu gibi su soğutma sistemlerinde de 
hızla artmaktadır. Bu çalışmamızda su soğutma sistemlerinde artan verimlilik çalışmaları hakkında 
dünyadaki bazı gelişmeler incelenmiştir. Soğutma sistemlerinin ağırlıklı kullanıldığı mekanlar iş 
merkezleri, alış veriş merkezleri, oteller, konut (rezidans) gibi mekanlardır. Bu mekânlarda soğutma 
esnasında ciddi miktarda kullanım amaçlı sıcak su ihtiyaç vardır. Bilindiği üzere kullanım sıcak suyu 
depolama sıcaklığı ~70 °C civarındadır. Kullanım amaçlı tesisatta dönen kullanım suyun sıcaklığının 
ise 45~50 °C civarında olması gerekmektedir. Soğutma çevriminde de 35~55 ° C sıcak su üretiminin 
kolaylıkla sağlanabilme imkânı vardır. Bu sıcak su için gerekli enerji, soğutma kapasitesinin %15 ile 
%100 arasında istenilen koşulda soğutma sisteminin ısıtma özelliğinden yararlanılabilir. Bu nedenle 
enerji harcamadan ısıtma yapılması durumunda, kullanılan enerjilerin azaltılması sonucunda soğutma 
sisteminde enerji verimliliği değeri artmaktadır. 
 
 
 
 
2. SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE PERFORMANS KATSAYILARI  
 
Soğutma sistemleri enerji verimliğinde kavramlar birkaç kez değişmiş olsa da temel mantık aynıdır. Bu 
kavramların tanımı yapılıp konunun devamında EUROVENT standartları referans alınacaktır. 
 
EER (Energy Efficiency Ratio=Enerji etkinlik oranı)(ARI normuna göre):  
 
Bir ünitenin ürettiği soğutma kapasitesinin harcanan enerjiye oranıdır.  
 

)(

)(

WhN

BtuQ
EER

c

e   

 
Soğutmanın ilk döneminden yakın zamana kadar ARI normuna göre kullanılan COP (Coefficient Of 
Performance=performans katsayısı) da Amerika’da yaygın kullanılan bir birimdir.  
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Bu kavramlara göre EER = 3.412 COP dir. Isı pompası ( heat pump ) teknolojisindeki gelişmelere 
paralel olarak bu cihazlarda da enerji verimliliği uzun yıllar EER kavramı ile belirtilmesine rağmen 
EUROVENT tarafından kullanıma alınan bir tanımlama ile bu kavram kargaşası ortadan 
kaldırılmıştır.[2]  
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COP ( ısı pompası ısıtma modu için EER = Enerji etkinlik oranı):  
 
Bir ünitenin ürettiği ısıtma kapasitesinin harcadığı enerjiye oranıdır. 
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Bu kavramlar cihazın %100 kapasitede cihazın çalıştığı durumlarda geçerlidir.  
 
Ancak uygulamada soğutma cihazlarının %100 kapasitede çalıştıkları süre çok azdır. Aşağıdaki 
tabloda kuzey yarım küredeki ve Akdeniz iklim bandındaki soğutma cihazının farklı kapasitelerdeki 
çalışma sürelerinin toplam çalışma zamanına oranları verilmiştir. 
 
Şekil 1.’de görüldüğü üzere soğutma sistemi çalışma ömrünün çok büyük bir bölümünü kapasitenin 
%20 – 70 arasında değerde soğutma yaparak geçirmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1.Soğutma Yükü Dağılımı 
 
Soğutma cihazlarında yapılan tasarım özelliklerine bağlı olarak bu kısmi yüklerdeki performanslar çok 
değişiklik arz etmektedir. Bu durumda aynı elemanlar ile yapılmış kumanda ve tasarımlar farklı 
cihazlarda farklı performanslar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda cihazların çalışmalarının önemli 
bölümünü geçirdikleri kısmi yüklerdeki performanslarının değerlendirilmesi önem arz etmektedir.[3] 
 
 
ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio= avrupa mevsimsel enerji etkinlik oranı):  
 
Bir ünitenin kısmi yüklerdeki meydana getirdiği soğutma kapasitelerinin bu kapasitelerdeki harcanan 
enerjilere orantılarının bileşkesidir. Bu bileşke dış hava sıcaklığı ve kullanım alışkanlıklarına yapılaşma 
özelliklerine bağlı olarak değişen katsayı ile hesaplanması sonucu elde edilen bir bileşke değerdir.[4] 
 

)25(%)50(%)75(%)100(% EERDEERCEERBEERAESEER   

 
Yukarıdaki formülde belirtilen ESER değerleri hesaplamasında kullanılacak dış hava sıcaklıklarına 
bağlı katsayılar aşağıdaki Tablo 1.’de verilmiştir. 
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Tablo 1. ESEER Parametreleri 
 

KISMİ YÜK DEĞERİ 
ESEER PARAMETRELERİ 

DIŞ HAVA SICAKLIĞI ºC AĞIRLIKLI KATSAYI 

% 100 35 A=%3 

%75 30 B=%33 

% 50 25 C=%41 

% 25 20 D=%23 

  
Örnek 1 
 
Aynı komponentler (kompresör, serpantin, kondenser fanı, eşanjör, expansion valf) kullanılan gazı ve 
devrelemesi aynı olan su soğutma cihazında çift kompresör olması durumunda, iki farklı kontrol 
durumunda ve farklı serpantin devrelemesi durumunda ESEER değerleri irdelenmiş ve sonuçları 
aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir. 
 
Tablo 2. Cihaz Yapısına Göre ESEER Değişimi 
 

Cihaz özelliği 
Çift Kompresör 

Kontrol 
Çift Kompresör Farklı 

Kontrol  
Farklı Bir Serpantin 

Devrelemesi 

ESEER değeri 3.85 4.25 4.26 

 
Yukarıda tanımlanan her üç tipteki cihazların hepsinde EER değerleri 2.8 dir. Bu açıklamalardan 
görüleceği üzere EER değeri kısmen komponentlere bağlı bir tasarım (cihazın kompresör, serpantin 
büyüklüğü, v.b.) parametreleri sonucu iken ESEER değeri farklı mühendislik ve uzmanlık gerektiren 
tasarım özellikleri sonucudur. Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere enerji etkinlik oranı 
ve cihazın kullanımı esnasında harcanan enerji giderini EER değeri, değil ESEER değeri 
belirlemektedir. ESEER değerinin ARI normlarında karşılığı ise IPLV değeridir.[4] 
 
Su soğutma cihazlarındaki EER ve ESEER değerlerinin cihaz tipine ve kompresör tipine göre yaklaşık 
değerleri aşağıdaki Tablo 3.’deki gibidir. 
 
Tablo 3. Soğutma Sistemlerinde Cihaz Tipine Göre Yaklaşık Verim Değerleri. 

 

 
Tablo3.’den su soğutmalı cihazların verimleri, hava soğutmalı cihazlara göre daha yüksektir. Yine 
tablodan vidalı ve santrifüj kompresörlü cihazların verimlilikleri diğer scroll ve piston kompresörlere 
göre çok fazladır. Hava soğutmalı kondenserli cihazların kolay işletim ve bakımları düşük 
verimliliklerine rağmen küçük ve orta ölçekli sistemlerde tercihlerine neden olmaktadır. Büyük soğutma 
kapasitelerinin ihtiyaç gösterdiği tesislerin vidalı ve santrifüj kompresörlü cihazlar olması ve bunların 
su soğutmalı kondenserli cihazlar olması önemli verimlilik avantajı yaratabilir. Ancak su soğutmalı 
kondenserli cihazın işletme maliyetlerine kule enerji giderleri ve kondenser sirkülasyon pompası enerji 
giderlerinin de dahil edilmesi gerekir. 
 
 
Soğutma Sistemlerinde Verimlilik Artırıcı Uygulamalar 
 
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere EER değişmeleriyle cihaz enerji sarfiyatında %50 
civarında azaltma sağlatmak mümkündür. Ancak bu kazançlara rağmen soğutma sistemlerin işletim 

Kompresör 

Su Soğutmalı Kondenser Hava Soğutmalı Kondenser 

EER ESEER EER ESEER 

min max min max min max min max 

Scroll ve Pistonlu 3,00 4,00 3,50 5,50 2,00 3,00 3,50 5,50 

Vidalı 3,50 4,50 4,00 6,00 2,50 3,50 4,00 5.50 

Santrifüj Klasik 4,00 5,00 4,50 7,00 3,50 4,00 4,00 6,00 

Santrifüj Manyetik Yataklı 4,00 5,50 6,00 10,00 3,50 4,50 4,00 6.50 
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maliyetleri oldukça yüksektir. Bundan dolayı soğutma cihazlarının işletme maliyetlerini azaltmak için 
arayışlar sürekli devam etmektedir. Soğutma sistemlerinde işletme maliyetini azaltıcı 
uygulamalarından bir kaçını aşağıda bahsedeceğiz. 
 
 
Doğal Soğutmalı (Free Cooling) Sistemler 
 
Yıl boyu soğutma ihtiyacı olan tesislerde mekanik soğutma yapmak yerine iklim şartlarının müsait 
olduğu dönemlerde dış hava sıcaklığının kullanım suyu sıcaklığından(soğutma cihazı giriş sıcaklığı) 
takriben 2 Kelvin düşük olduğu sıcaklıklarda %100 mekanik soğutma yerine doğal soğutmaya 
geçmek, %40’lara varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu yöntemde dış hava sıcaklığının soğutma 
suyu sıcaklığından 2 Kelvin düşük olduğu süreçte mekanik soğutma ile birlikte doğal soğutma 
başlatılır. Buna kısmi doğal soğutma denir. Dış hava sıcaklığının soğutma suyu sıcaklığından 13 
Kelvin düşük olduğu süreçte ise %100 doğal soğutmaya geçilir. Mekanik soğutma çalıştırılmaz. [5] 

 
 

Şekil 2. Hava Soğutmalı Doğal Soğutmalı Sistem 
 

Şekil 2. de hava soğutmalı kondenserli cihazda doğal soğutmanın çalışma şeması gösterilmiştir. Bu 
doğal soğutma işlemi hava soğutmalı kondenserli cihazlarda uygulandığı gibi su soğutmalı kondenserli 
cihazlarda da uygulanabilir. 
 
Örnek 2 
 
Örnek tesis 1000 kW soğutma kapasitesinde olup minimum yük maksimum yükün %60’ı kadardır. 
Tesis 24 saat çalışmaktadır. Bu tesis de klasik soğutma sistemi ile doğal soğutmalı sistem ayrı analiz 
edilmiştir. Klasik cihazın ilk yatırım maliyeti 83.000 Euro doğal soğutmalı cihazın ilk yatırım maliyeti 
103.000 bin Euro ön görülmüştür. Kullanım suyunun sıcaklığı 15 °C olarak alınmıştır. Bu yatırımla ilgili 
finans maliyeti 1,061 olarak hesaplamaya dahil edilmiştir. 
 
Tablo 4. Farklı İklim Şartlarında Doğal Soğutma Etkinliği 

Soğutma Kapasitesi 1000kW 
Soğutma Suyu Sıcaklığı15ºC 
Çalışma Süresi 24 saat 

Ankara İstanbul İzmir Gaziantep Kayseri Manisa Konya 

Klasik Soğutma Yatırım Maliyeti [€]  83.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Doğal Soğutma Yatırım Maliyeti [€]  103.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Dış Hava Sıcaklığı Maksimum [ºC]  35 32 37 38 34 38 33 

Dış Hava Sıcaklığı Minumum [ºC]  -19 -3 -2 -6 -16 -5 -15 

Elektrik Bedeli  [€/kW]  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Klasik Soğutma Enerji Sarfiyatı [MWh]  1.563 1.573 1.613 1.612 1.568 1.611 1.585 

Doğal Soğutma Enerji Sarfiyatı [MWh]  1.025 1.317 1.442 1.348 1.058 1.394 1.148 

Tasarruf Edilen Enerji Miktarı    [MWh]  538 256 171 264 509 218 437 

Tasarruf Edilen Enerji Miktarın Bedeli [€]  53.823 25.595 17.081 26.435 50.929 21.784 43.703 

İlave  Yatırımın Geri Dönüşüm Süresi  [yıl]  0,4 0,8 1,17 0,75 0,39 0,9 0,47 

5 Yıl Sonu Toplam CO2 Emisyon Kazanımı [kg] 2.147.973 1.018.828 678.123 1.052.296 2.032.064 866.278 1.743.026 
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7 ºC 

50ºC 

Evaporatör  

Kompresör   

Kondenser   

Isı geri kazanım eşanjörü  

Üç yollu vana  

Dış hava çıkışı 

Tablo 4’de ülkemizin farklı iklim şartları farklı bölgelerindeki illerinde aynı örnek tesiste doğal soğutma 
uygulaması yapılması durumunda kazanımların hangi boyutta olduğu irdelenmiştir.[6][7] 
 
Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere yıl boyu soğutma yapan tesislerde üzerinde doğal soğutma 
ekipmanı da bulunan soğutma cihazı kullanılması durumunda yapılan ilave yatırımlar kendisini 5 ila 15 
ay arasında amorti edebilmektedir. 
 
 
Isı Geri Kazanımlı Sistemler 
 
Otel, AVM, iş merkezi, hastane, fabrika, okul gibi soğutma esnasında kullanım sıcak suyu ihtiyacı olan 
tesislerde kullanım suyu depolama sıcaklığı 70 ºC kullanım suyu sıcaklığı ise 45 ~ 50 ºC civarındadır. 
Su soğutma cihazından atılan ısının sıcaklığının da 35 ~ 60 ºC olduğu bir gerçektir. Üstelik bu atılan 
ısı soğutmadaki enerjiden daha fazladır. Bu ısı kullanılabildiği durumda tesisin toplam enerji 
maliyetinde önemli azalmalar olacaktır. 
 
Soğutma sitemlerinde ısı geri kazanımı iki şekilde gerçekleştirilir: 
 

 %100 ısı geri kazanımlı (paralel eşanjörlü) sistemler 

 Kısmi ısı geri kazanımlı (seri eşanjörlü) sistemler 
 
 

% 100 Isı Geri Kazanımlı (Paralel Eşanjörlü) Sistemler 
 
Soğutma ile birlikte çok yüksek miktarda ısıtma enerjisine ihtiyaç olan tesislerde ön ısıtma amaçlı 
kullanılır. Soğutma sisteminin verimliliğini, ısıtma suyunun sıcaklığı tayin eder. Sistemde mevcut 
kondensere paralel ikinci bir sulu eşanjör vardır. Isıtma ihtiyacı olduğu sürece ısıtma eşanjörü çalışır. 
Isıtma ihtiyacının ortadan kalkması durumunda normal kondenser devreye girer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Hava Soğutmalı Paralel Eşanjörlü Soğutma Sistemi 
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Su soğutma cihazlarının verimliliği kondenserde oluşan kondenzasyon (yoğuşma) sıcaklığına bağlıdır. 
Kondenzasyon sıcaklığı dış hava sıcaklığının fonksiyonu olarak oluşur. Dış hava sıcaklığı artıkça 
kondenzasyon sıcaklığı artar ve cihazın enerji tüketimi de artar.  
 
Su soğutma cihazlarının yıllık kullanım süreleri (konfor kliması için) 750~1750 saat arasında bir 
değerdedir. Bu çalışma ömrünün ancak %5 civarında bir bölümünü yüksek kondenzasyon şartlarında 
çalışmaktadır. Bu sürede toplamda 25~100 saat civarındadır. %100 Isı geri kazanımlı sistemlerde su 

soğutma cihazları genellikle yüksek  
kondenzasyonda çalışırlar. 
 

 
 

Şekil 4. Dış Hava Sıcaklığına Bağlı Cihaz Enerji Tüketimi 
 

Pıgkm = Pıgkk - Pnk 

 
Pıgkm = ısı geri kazanımda ki enerjinin maliyeti 
Pıgkk =ısı geri kazanım esnasındaki enerji maliyeti 
Pnk = normal çalışma şartlarındaki enerji maliyeti 

 
Bu durumda normalde daha az enerji tüketen cihaz daha fazla enerji tüketmeye başlar.  
 
Bu durumda enerji tüketim maliyeti miktarlarının farkı ısı geri kazanımda kazanılan enerjinin maliyet 
değeri olmaktadır.  
 
Yukarıdaki tanımlamalardan da görüldüğü gibi %100 ısı geri kazanımında kazanılan enerjinin bir 
maliyeti vardır.  
 
Bu maliyet ısı geri kazanımda kullanılan suyun sıcaklığı ile alakalıdır. Sıcaklığın düşük tutulması 
durumunda ısı geri kazanım enerji maliyeti azalır. Bu kazanım ile ilgili optimizasyon kullanılan bölgenin 
iklim koşulları ve sistemin çalışma süreci dikkate alınarak yapılmalıdır.  
 
Örnek 3  
 
Ankara’da bir fabrikanın yaz aylarında soğutma ihtiyacı 1600 kW tır. Isıtma suyu ihtiyacı (40ºC) 2100 
kW tır. Fabrikanın yoğunluğu %80 dir. Fabrikada kullanılan enerjinin birim elektrik fiyatı 0.13 TL/kWh 
doğal gaz birim fiyatı 0.06 TL/kWh dir. Bu tesiste ısı geri kazanımlı soğutma sistemi kullanılabilir mi? 
Optimizasyon sıcaklığı kaç derece olmalı? Yılık kazanç ne kadar olur? 
 
Bu cihazı klasik soğutma cihazı olarak tasarladığımızda 
Ankara dış hava sıcaklığı yaz ayları için. 35 ºC 
Ankara soğutma sezonu 750 saat kadardır. 
Su soğutma cihazının çalışma sıcaklığı aralığı 7 -12 ºC 
Ankara için ortalama dış hava sıcaklığı 26ºC 
Kullanılan cihaz TCAVBZ 21020 modelidir. 
Cihazın soğutma kapasitesi 2173 kW tır. 
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Cihazın Tüketeceği enerji 578 kW tır. 
 
Birim Soğutma Kapasitesine Karşılık Tüketilen Enerji 0,27 kW/kW 
 
Aynı cihazı ısı geri kazanımlı olarak tasarladığımızda  
Cihazın soğutma kapasitesi 1936 kW tır. 
Cihazın ısıtma kapasitesi 2200 kW 
Cihazın Tüketeceği enerji 726 kW tır. 
 
Birim Soğutma Kapasitesine Karşılık Tüketilen Enerji 0,32 kW/kW 
 
(0,37-0,27)*1600= 160kW  
160*750*0.8=96000kWh ısı geri kazanım için fazladan tüketilen enerjidir. 
96000*0,13=12480TL ısı geri kazanım için harcanan sezonsal enerji bedelidir. 
2000*750*0,8=1200000kWh doğal gaz kullanılması durumunda sarf edilecek enerjidir. 
1200000*0,06=72000 TL doğal gaz kullanılması durumunda sezonsal enerji bedelidir. 
Kazanım 72000-12480=59520 TL/yıl 
Isı geri kazanım maliyeti 50000 € dur.  
Yapılan sistemin geri dönüşümü  
50000*2.5/59520= 2.10 yıldır. 
 
Ancak tüketilen ısı enerjisinin azalması durumunda soğutma maliyetleri artmakta veya sıcak su 
ihtiyacının 40 ºC yerine 45 ºC çıkması durumunda sistemin geri dönüş süresi 4 yıla çıkar. 
 
 
Kısmi Isı Geri Kazanımlı (desuperheater) (seri eşanjörlü ) Sistemler 
 
% 100 ısı geri kazanımlı sistemlerin ısı geri kazanım esnasında ısıtılan suyun sıcaklığının yüksekliği 
soğutma kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle soğutma sisteminin gerek ilk 
yatırımında gerekse işletmesi esnasında bir maliyet artışı getirmektedir. Bu durum ısı geri 
kazanımında meydana getirdiği işletme maliyeti ile ısı yüklerinin ihtiyacı az olduğu durumlarda 
ekonomik olmayabilir. 

 
Isı yüklerinin az olduğu durumlarda soğutma sisteminin işletme maliyetini değiştirmeden (yani 0 
işletme maliyetli ısı geri kazanım) yapılması mümkündür. Bu durum kondenserin desuper heater 
bölgesindeki enerji kazanılarak sağlanır. Bu enerji kondenserin attığı enerjinin %10 ~ %25 arasında bir 
değerdedir. Burada kazanılan enerjinin sıcaklığı %100 ısı geri kazanımdaki maksimum sıcaklıktan 
5~10 K yüksek olabilir. Kısmi ısı geri kazanım sıcaklığın yükselmesi ısı geri kazanım kapasitesinin 
azalmasına neden olur. 
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Üç yollu vana  
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Şekil 5.Hava Soğutmalı Seri Eşanjörlü Soğutma Sistemi 

Örnek 4 
 
Ankara da bir fabrikanın yaz aylarında soğutma ihtiyacı 1250 kW tır. Isıtma suyu ihtiyacı (45ºC) 750 
kW tır. Fabrikanın yoğunluğu %80 dir. Fabrikada kullanılan enerjinin birim elektrik fiyatı 0.13 TL/kWh 
doğal gaz birim fiyatı 0.06 TL/kWh dir. Bu tesiste ısı geri kazanımlı soğutma sistemi kullanılabilir mi? 
Optimasyon sıcaklığı kaç derece olmalı? Yılık kazanç ne kadar olur? 
 
Ankara dış hava sıcaklığı yaz ayları için. 35 ºC 
Ankara soğutma sezonu 750 saat kadardır. 
Su soğutma cihazının çalışma sıcaklığı 7 -12 ºC 
Ankara için ortalama dış hava sıcaklığı 26ºC 
Kullanılan cihaz TCAVBZ 21250 modelidir. 
Cihazın soğutma kapasitesi (mks temp) 1250 kW tır. 
Cihazın soğutma kapasitesi (26ºC temp) 1345 kW tır. 
Cihazın Tüketeceği enerji (mks temp) 397.7 kW tır. 
Cihazın Tüketeceği enerji (26ºC temp) 329 kW tır. 
 
Birim Soğutma Kapasitesine Karşılık Tüketilen Enerji 0,24 kW/Kw 
 
Aynı cihazı ısı geri kazanımlı olarak tasarladığımızda  
Cihazın soğutma kapasitesi 1345 kW tır. 
Cihazın ısıtma kapasitesi 250 kW 
Cihazın Tüketeceği enerji 329 kW tır. 
 
Birim Soğutma Kapasitesine Karşılık Tüketilen Enerji 0,24 kW/kW 
 
Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi ısı geri kazanım için ekstra bir enerji harcaması yoktur. 
250*750*0,8=150000kWh 
150000*0,06=9000 TL 
Kazanım 9000 TL/yıl 
Isı geri kazanım maliyeti 7500 € dur.  
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Yapılan sistemin geri dönüşümü  
7500*2.4/9000=2 yıldır. 
 
Yukarıda görüldüğü üzere kısmi ısı geri kazanımlı sistemler yan ürün olarak sıcak su üretmekte ve 
sıcak su üretiminin kullanıp kullanılmaması soğutma sistemine herhangi bir tesiri olmamaktadır.  
Kısmi ısı geri kazanımının çok sıcak havalarda kullanılması sistemin bu havalardaki kapasite 
kayıplarını da kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaktadır. 
 
 
 
 
3. SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE DİĞER ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI 
 
Yukarıda açıkladıklarımız genellikle tekil su soğutma cihazları içindir. Bu anlatılanların dışında soğutma 
sisteminin ve grup halinde çalışan su soğutma cihazlarında verimliliğini artıran bazı yöntemler 
mevcuttur. Bunlardan bazılarında şunlardır. 
 
İşletme Düzenleyici (Sequancer) 
 
Büyük kapasiteli su soğutmalı soğutma sistemlerinde soğuk su üretim tarafı genellikle sabit debi 
esasına göre çalışırlar yük tarafındaki azalmaya sonucunda zonlu uygulama yapılsa da bazı hallerde 
küçük soğutma ihtiyaçlarının karşılanması enerji verimliliği açısından uygun olamayabilir. Bu durumda 
soğutma ihtiyacını bir soğutma cihazı yerine birkaç soğutma cihazı ile karşılamak daha uygun olur. 
 
Su soğutma cihazlarının motorlarının bazı hallerde kurulan mahaldeki en büyük enerji tüketen aygıt 
olması muhtemeldir. Bu durumda kalkınma esnasında elektrik şebekesinde olumsuzluklar yaşanabilir. 
Bu olumsuzlukları en aza indirmenin yolu ihtiyacı güçlü tek cihaz yerine birkaç cihaz ile sağlamak 
gerekir. 
 
Büyük soğutma kapasitelerinde enerji verimliliğini artırmak ve şebeke problemlerini en aza indirmek 
için cihazların çalıştırılması ve durdurulmasında belirli bir sıralamaya uyulması gerekir. Bu işlem 
başarılı yapılırsa enerji verimliliğini artırır. 
 
Akıllı Uyarlanabilir Kontroller (logic control, adaptiv function control) 
 
Bu kontroller ile soğutma cihazı ile soğutma sistemi arasındaki optimizasyon sürekli olarak kontrol 
edilir ve soğutma cihazının en verimli şekilde çalışması sağlanır. Bu tür kontroller ile soğutma 
durumunda %20 ısıtma durumunda %40’lara varan enerji tasarrufları sağlayabilmek mümkün 
görülmektedir. 
 
Kombine Kontroller 
 
Bu kontrollü cihazlarda soğutma cihazı ve akuple çalışan cihazlar tek bir merkezden kontrol 
edilebilmektedir. Bu tür bir kontrol ile çalışan cihazlar kolaylıkla kontrol edilebildiği için optimum 
çalışma koşulları kolaylıkla ayarlanır ve önemli enerji tasarrufu sağlanır.  
 
 
 
 
SONUÇ  
 
Soğutma cihazı seçiminde yüksek EER ve ESEER değeri olan cihazlar tercih edilmelidir. 
 
ESEER değeri yüksekliği EER değeri yüksekliğinden daha önemlidir.  
 
ESEER değeri yüksekliğinden dolayı bir bedel ödenecek ise bu bedelin geri dönüşümü 0~5 yıl 
arasında olmalıdır. 
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Yıl boyu çalışan cihazlarda doğal soğutma özelliğinin dikkate alınmasında önemli kazanımlar vardır. 
Değerlendirilmesi önemlidir. 
 
Soğutma sezonu esnasında sıcak su kullanımı da söz konusu olan projelerde kısmi ısı geri kazanımlı 
cihazların değerlendirilmesinde önemli kazanımlar olabilir. 
 
Soğutma sezonu boyunca yüksek kapasitede ısı enerjisine ihtiyaç duyulan projelerde de %100 ısı geri 
kazanımlı cihazlar değerlendirilmelidir.  
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Hikmet KARAKOÇ 
 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada klimalarda enerji verimliliği yönüyle ekserjetik ve çevresel performansın 
değerlendirilebilmesi için geleneksel etiketlemeden farklı olarak ekserjetik verimlilik faktörü(EEF 
Exergetic Efficiency Rate) ve çevresel etki faktörüne (EIF-Environmental Impact Factor) bağlı bir enerji 
etiketlemesi geliştirilmiştir. Bu faktörlerle klimalarda gerçek performansların ve çevresel etkilerin 
değerlendirildiği alternatif bir etiketleme amaçlanmıştır. Yapılan analizlerde benzer soğutma 
kapasitesine sahip klimaların tanımlanan değerlerden farklı özellik gösterdiği görülmüştür. Ayrıca 
çevreci bir gaz olarak tanımlanan R-410A gazının kısıtlanan R-22 gazından ortalama %56.69 daha 
yüksek bir çevresel etkiye sahip olduğu da tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda klimaların katalog 
değerlendirmelerinde EEF ve EIF parametrelerinin tercihine yönelik önerilerde bulunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Enerji etiketi, Enerji verimliliği, Ekserji, CO2 emisyonları, Çevresel etkiler.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, an energy labeling depending on exergetic efficiency factor (EEF) and environmental 
impact factor (EIF) different from conventional labeling has been developed in order to evaluate 
exergetic and environmental performance aspect of energy efficiency in air conditioning. This 
alternative labeling evaluating real performances and environmental effects in air conditioning has 
been aimed by these factors. Air conditioners having similar cooling capacitiy have been displaying 
different features from their defined own values. Besides, R-410A gas known as a green gas has been 
identified having a higher environmental effect than the restricted R-22 gas by average 56.69%. At the 
end of the study, The recommendations about the preference of EEF and EIF parametres for catalog 
evaluation of air conditioners have been made. 
  
Key Words: Energy labeling, Energy efficiency, Exergy, CO2 emissions, environmental effects. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji maliyetlerinin ekonomik göstergeleri doğrudan etkilediği günümüzde; sanayiden bireysel 
kullanıcıya kadar her kullanıcı için enerji tüketen tüm süreçlerde enerjinin verimli kullanımı önem 
kazanmıştır. Piyasa ekonomilerinde düşük enerji tüketim değerine sahip ürünlerin tercihi yanında, son 
yıllarda çevre bilincinin gelişmesine paralel olarak daha verimli ve daha çevreci ürünlerin kullanılması 
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da değer kazanmıştır. Bu amaçla piyasada tüketicinin bilinçlenmesine yardımcı olacak ve ürünlerin 
enerji performansını ve verimliliğini tanımlayacak enerji etiketleri kullanılmaktadır. Enerji etiketleri; 
tüketiciler için geliştirilmiş bir cihazın enerji tüketim aralığını ve sınıflandırmasını tanımlayan bir 
etikettir.  
 
Yaşam alanlarında konfor şartının ortaya çıkardığı iklimlendirme ihtiyacı, dünyada iklim değişikliğinin 
göstergelerinden biri haline gelen aşırı sıcakların da etkisine bağlı olarak klima sektörü market payını 
sürekli arttıran bir sektördür. Dünyada toplam enerji tüketim potansiyelinin yaklaşık %9’una sahip 
iklimlendirme ve soğutma sektöründe, klima sektörü yaklaşık %28’lik bir paya sahiptir[1].  Klimalarda 
ürünlerin enerji verimlilik performansları, enerji verimlilik oranı (EER) ve performans verimi (COP) 
parametrelerine bağlı olarak yapılmaktadır. Bu parametreler sadece nicelik olarak enerji kullanımı ile 
ilgili değerlendirmeye imkan verirken, tersinmezliğin neden olduğu verimsizliğin ve cihazın neden 
olduğu çevresel etkilerin değerlendirilmesinde yeterli değildir.  
 
Enerji tüm termodinamik süreçlerde hareket ve hareket üretebilme kabiliyeti olarak tanımlanır [2]. 
Termodinamik süreçlerde enerji analizleri niteliğin tanımlanması olarak ifade edilebilir. Bu soğutma 
sistem analizleri için de geçerlidir. COP ve EER’e bağlı olarak bir soğutma yükü için sadece 
sistemdeki toplam enerji tüketiminin değeri tanımlanır. Oysa gerçek performanslar incelendiğinde 
etiket değerlerinin üstünde bir sonuç alınırken, sistemlerde nedenlerine ilişkin sonuçlar alınamaz. Bu 
da enerji analizlerinin sistemlerdeki kayıplar veya tersinmezliklerin tanımlanmasında yetersizliğini 
göstermektedir. Termodinamik proseslerde enerji akışlarının bir ölçüsü olarak ekserji analizleri öne 
çıkmaktadır.    
 
Referans alınan çevre koşullarında sistemde elde edilebilecek maksimum iş olarak tanımlanan ekserji 
termodinamik süreçlerde kütle ve enerji akışında niteliğin bir ölçüsüdür [3,4]. Termodinamik süreçlerde 
ekserji analizi; etkili bir konseptir ve modern termodinamik yöntemlerde gelişmiş bir araç olarak 
kullanılır. Ekserji analizlerinin temel amacı ısıl ve kimyasal sistemlerde ortaya çıkan kayıpların önemini 
nicel olarak tahmin etmek ve nedenlerini araştırmaktır. Ekserji analizleri, enerji, basınç, sıcaklık gibi 
farklı termodinamik faktörlerin öneminin karşılaştırılması, bu termodinamik şartların süreç üzerinde 
etkilerinin iyi anlaşılması ve değerlendirilen sistemlerin tersinmezliklerinin tanımlanması, sistemlerin 
geliştirilmesinin en etkili yollarının tanımlanması için yol gösterir [5]. Ekserjiyi analizleriyle 
sağlanabilecek bilgiler çevresel etki ve sürdürülebilir enerji sistemleri alanında çalışan bilim adamları 
ve alan mühendisleri için gereklidir. Günümüzde termodinamik süreçlerde yol gösterici pek çok 
çalışma görülmektedir.[6-9]. Benzer çalışmaların soğutma sistemleri ve özellikle klimalarda da 
yapıldığı görülmektedir[10-12].  
 
Yaklaşık yıllık 60-70 milyon soğutma sisteminin üretildiği günümüzde çeşitli uygulamalarda yüz 
milyonlarca soğutucu ve iklimlendirme ünitesi çalışmaktadır. İklim değişikliklerinin etkisine de bağlı 
olarak da talebin sürekli artacağı görülmektedir. 90’ların başından itibaren, stratosferde ozon 
tüketiminin artması, sera gazlarının emisyon etkileri nedeniyle soğutma ve iklimlendirme 
teknolojilerinde enerji tüketiminin azaltılması ve daha çevreci akışkanların tercihi öne çıkmıştır[13]. 
Son yıllarda toplam eşdeğer ısınma etkisi (TEWI-Total Equivalent Warming Impact) soğutucu 
akışkanların emisyon etkilerinin tespitinde kullanılan en aktif yöntemdir. TEWI değeri bir soğutma 
sisteminin enerji tüketimine bağlı dolaylı emisyonlar ile, soğutucu akışkanın küresel ısınma 
potansiyeline (GWP- Global Warming Potential) bağlı doğrudan emisyon etkilerinin oluşturduğu 
toplam emisyon etkisini tanımlamayan önemli bir kriterdir[14]. 
  
Bu çalışmada klimalarda enerji verimliliği yönüyle ekserjetik ve çevresel performansın 
değerlendirilebilmesi için geleneksel etiketlemeden farklı olarak ekserjetik verimlilik faktörü(EEF) ve 
çevresel etki faktörüne (EIF) bağlı bir etiketleme geliştirilmiştir. Böylece özellikle klima sektörüne 
yönelik alternatif etiketleme için yeni bir değerlendirme imkanı sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre 
piyasadaki pek çok split sistemde kullanılan ve çevreci bir gaz olarak tanımlanan R-410A gazının 
kısıtlanan R-22 gazından ortalama 23.18% daha yüksek bir çevresel etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
Çalışmanın sonunda klimaların katalog değerlendirmelerinde EEF ve EIF parametrelerinin tercihine 
yönelik önerilerde bulunulmuştur. 
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2. KLİMA SEKTÖRÜ VE ENERJİ ETİKETİ 
 
Yaklaşık 120 milyar dolarlık bir pazara sahip olan iklimlendirme sektöründe sadece soğutma 
pazarınında 2012 hedefleri, yaklaşık 91 milyar dolardır[15]. Bu sektörde pek çok uygulama alanı için 
farklı pek çok ürün imalatı vardır. Sektörde dünya pazarında 2012 için iklimlendirme ünitelerinin 
dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.  
 

 
Şekil1. Dünya İklimlendirme Sektöründe Ürün Dağılımları[15] 

 
Dünya piyasasında iklimlendirme ünitelerinin yaklaşık %77’sini split klimaları oluşturmaktadır. Bunlara 
paralel chiller ve fan coil uygulamaları ise toplam pazarın % 5.43’ünü karşılamaktadır.  
 
Türkiye’de 1980’lerin sonundan itibaren hızlı bir gelişim gösteren iklimlendirme ve soğutma sektörü, 
2009 yılında  ekonomik büyüme oranına göre 4 kat daha fazla bir büyüme gerçekleştirmiştir.  Son 
yıllarda üretim kapasite kullanım oranının en yüksek oranlara ulaştığı sektörde 2009 yılı itibariyle 
toplam iş hacmi de 2 billion $’a yaklaşmıştır(Yüksel, 2009). Klima ürünleri arasında split klimalar, 
Türkiye’de toplam klima satışlarının %95’lik payına sahiptir. Pencere tipi klimaların pazar paylarının 
oldukça düştüğü sektörde, ev kullanımı ve küçük ofis için alınan klimaların hemen hemen % 95'i split 
klimalardır. Pazarın yaklaşık % 5’lik payını ise orta ve büyük ofislerde kullanılan, çatı ve paket tipi 
klimalar ile sanayi tipi klimalar oluşturmaktadır[16]. Türkiye’de split klimaların 2007-2009 satış 
rakamları ve bunların enerji sınıflandırılmasına göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1. 2007-2009 Split Klima Satışları [16]  
 

Yıllar 
Toplam satış 

Adet 

Enerji sınıflarına gore dağılımları (%) 

A B C D E ve altı 

2007 1.201.698 31,67 15,81 36,03 14,75 1,74 

2008 1.093.587 42,68 13,68 29,24 12,28 2,12 

2009 603.598 46,06 17,59 17,07 18,33 0,96 

 
Ekonomik krizin etkisi ile 2009 yılında % 44,8’lik bir daralma ile kapatan split klima pazarında 2010 
yılında yaklaşık %20’lik bir büyüme gerçekleştirilmiştir. 2008-2009 yılları arasında pazardaki 
daralmaya rağmen A ve B sınıfı klimalarda  %3.38 ve %3.90’lık bir artış gözlenmektedir. Bu da enerji 
sınıflandırılmasına bağlı olarak özellikle tüketicinin enerji tüketimi bilinci konusunda duyarlılığında artış 
olduğunu göstermektedir.  
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Enerji sınıflandırması, enerji kullanan prosesler için CO2 emisyonlarının düşürülmesine ilişkin bir 
yöntem olarak enerji verimliliğini hedefleyen Avrupa İklim Değişikliği programının bir parçasıdır. Bu 
sınıflandırmada temel amaç, kullanıcıların bilinçlenmeleri ve ihtiyaçları için en ekonomik ürünü satın 
alırken ekolojik değerlendirmeleri ön planda tutmalarıdır. Bu sınıflandırmada üretici için her ürüne 
yönelik bir etiket tanımlanmakta ve ürünün enerji sınıfı belirtilmektedir[17]. Şekil 2’de enerji sınıfı etiketi 
görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 2. Enerji Sınıf Etiketi [17] 
 

Enerji sınıfı etiketi, tüm enerji tüketen elemanlarda olduğu gibi klima üniteleri için de A’ ile ‘G’ arasında 
değişen enerji tüketim kategorilerinde sınıflandırır ve sınıfına uygun bir renk kodu taşır. Koyu yeşil 
rengin sahip olduğu “A” kategorisi, ünitenin en yüksek enerji verimliliğine sahip olduğunu, kırmızı 
rengin sahip olduğu “G” kategorisi ise, ünitenin en düşük enerji verimliliğine sahip olduğunu gösterir.  
 
Split klimalar genelde hem soğutma, hem de ısıtma özelliğine sahip hava kaynaklı ısı pompaları olarak 
ta tanımlanır. Bir klima için soğutma kapasitesi, yaz şartları için, tam yükte çalışan bir klimanın kW 
cinsinden soğutma kapasitesini ifade eder. Klimalarda, soğutma kapasitesi için çekilen elektrik gücü 
arasındaki ilişki, Enerji Verimlilik Oranı (EER) ile elde edilir. EER (Energy Efficiency Ratio), birim 
zamanda soğutma kapasitesinin ( BTU ) harcanılan güce (Watt) oranıdır.  
 
Isıtma modunda bir klimanın tam yükte kapasitesi, ısıtma kapasitesi olarak adlandırılır ve ısıtma 
kapsitesinin sağlanması için sistemin tükettiği enerjiye bağlı değerlendirme Etkinlik katsayısı (COP) ile 
tanımlanır. Günümüzde tüm klima kataloglarında tanımlı evaparatör sıcaklıklarına bağlı EER ve COP 
değerleri verilmektedir. Kullanıcının bu değerlere bağlı alım yapmaları istenir. Bunu desteklemek için 
de her klima için EER ve COP değerleri verimlilik sınıflandırmasına göre etiketlenir ve piyasaya bu 
şekilde sunulur. Şekil 3’de markette var olan klimaların COP ve EER’e bağlı sınıflandırma aralıkları ve 
etiketi görülmektedir.  
 

Ünitenin soğutma 
modunda enerji 
verimlilik sınıfı: 

 Ünitenin ısıtma 
modunda enerji 
verimlilik sınıfı: 

 EER>3.20   COP>3.60 
 3.20≥EER>3.00   3.60≥ COP >3.40 
 3.00≥EER>2.80   3.40≥ COP >3.20 
 2.80≥EER>2.60   3.20≥ COP >2.80 
 2.60≥EER>2.40   2.80≥ COP >2.60 
 2.40≥EER>2.20   2.60≥ COP >2.40 
 2.20≥EER   2.40≥ COP 

 
Şekil 3. Isıtma ve Soğutma Modunda Klimaların COP ve EER Aralıkları[17] 

 
Son yıllarda sektörde de yoğun tartışma haline gelen bu değerlerin bilimsel anlamda sadece tek bir 
sıcaklık değerine göre alındığı, klimaların gerçek performansları yansıtmadığı ve bu değerlerin 
tüketiciyi yanlış yönlendirdiği ifade edilmektedir. Gerçekte bu değerler klima açısından sadece nicel bir 
değerlendirmenin ölçüsü olabilir. Oysa klimanın performans değerlendirmesi tüm termal sistemlerde 
olduğu gibi niteliğe bağlı, yani % 100’lük performansa göre tersinmezliğin etkisiyle niteliksel bir 
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değerlendirme yapılabilir. Bununla birlikte her klima için çevresel performans kriteriyle hangi klima 
ünitesinin daha çevreci bir özelliğe dayandığı tüketiciye söylenebilir.   
 
 
 
 
3. EKSERJİ KONSEPTİ VE EKSERJETİK VERİMLİLİK ORANI  
 
Soğutma sistemlerinde makinelerin çalışma verimlerinin bir ölçüsü olarak etkinlik katsayısı(COP) 
tanımlanmıştır. COP, çekilen ısı miktarının kompresöre verilen enerji miktarına oranı olarak tanımlanır. 
Bir soğutma makinası için (COP);  
 

net

L

W

Q
COP




    (1) 

 
dir [18]. Burada QL soğutulan ortamdan çekilen ısıyı, Wnet kompresöre verilen net işi ifade eder. 
Soğutma makinaları bir çevrim esasına göre çalışan sistemlerdir ve çevrim için elde edilecek net iş;  
 

LHnet QQW     (2)  

 
şeklinde ifade edilir. Burada QH makinanın bulunduğu dış ortama verilen ısıdır. Soğutma 
makinalarında COP birinci yasa verimi olarak ifade edilir. Bir soğutma makinasının gerçekte iş 
yapabilme kabiliyeti termodinamiğin ikinci yasasına göre ekserji kavramı ile tanımlanır. Soğutma 
sistemlerinde ekserji verimi gerçek COP’nin aynı çalışma parametrelerinde tersinir bir makinanın 
COPtr’ye oranıdır. Bir soğutma makinasında COPtr;  
 

1

1




L

H

T

TtrCOP    (3)  

 
dir [19]. Burada TH dış ortam sıcaklığını, TL ısı çekilen ortam sıcaklığını ifade eder.  Bu durumda 
soğutma makinalarının ekserji verimi;  
 

tr

II
COP

COP
    (4) 

 
dir. Denklem (1) ve Denklem (3) birleştirilirse; 

 

net

LT

T

L

II
W

QQ
L

H



 
   (5) 

 
dir [7].  
 
 
 
 
4. TEWI KONSEPTİ VE ÇEVRESEL ETKİ ORANI 

 
Soğutucu akışkanların neden olduğu emisyon etkileri özellikle çevresel tehditin artmasıyla birlikte pek 
çok yönüyle tartışılmaya başlanmıştır. İlk değerlendirmelerin yapıldığı Montreal protokolü sürecinde, 
atmosfer üzerinde sentetik soğutucu akışkanların sera gazı emisyonları ve küresel ısınma 
potansiyellerinin etkileri pek çok yönleriyle tartışılmıştır. Daha sonra 1990’da Londra konferansında, 
sistemlerde COP’lerin etkisine bağlı olarak soğutucu akışkanların küresel ısınma etkilerinin azaltılması 
için ozon tüketim özelliğine sahip maddelerle, küresel ısınma potansiyeli düşük akışkanların yer 
değiştirmesini amaçlayan bir prosedür tartışılmış ve soğutma sistemlerinde soğutucu akışkanların 
küresel ısınma potansiyelleri sorgulanmıştır. Bu toplatıyı izleyen Kopenhag toplantısında ise soğutma 
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sistemlerinin neden olduğu toplam küresel ısınma potansiyelinin değerlendirildiği bir konsept 
sunulmuştur. Bu konsepte soğutma sistemi için fosil yakıtlı güç sistemlerinden sağlanan enerjinin CO2 
emisyon etkisi ile soğutucu akışkanın küresel ısınma potansiyeline bağlı CO2 emisyon etkisi 
değerlendirilmiştir.Bu değerlendirme daha sonra Oak Ridge National Labaratuarı tarafından geliştirilen 
Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (Total Equivalent Warming Impact- TEWI) olarak tanımlanmıştır [20]. 
 
TEWI konsepti bir sistemin yaşam sürecinde kullandığı enerji nedeniyle atmosfere saldığı CO2 
emisyonunun küresel ısınma etkisiyle (indirect effect) soğutucu akışkan emisyonlarından ortaya çıkan 
etkilerin toplamı olarak geliştirilmiştir. Soğutma sistemlerinin üretim sürecinde neden oldukları seragazı 
emisyonları ve sistemlerin üretimi için harcanan enerjiden kaynaklanan emisyonları içeren yaşam 
döngüsü iklim performansının (Life Cycle Climate Performance-LCCP) aksine TEWI sisteminin 
çalışma sürecindeki emisyonları içerir[14].      
 
EN 378:2000’de tanımlanmış olan TEWI değeri herhangi bir soğutucu akışkanın emisyon 
potansiyelinin değerlendirildiği bir yaklaşım yöntemidir. Bu parametre farklı sistemlerin bağıl etkilerini 
doğrudan karşılaştırmak için kullanılabilen uluslararası bir yöntem ve eşitliktir. TEWI, yaşam sürecinde 
sistemlerin enerji tüketimleri ile küresel ısınma potansiyellerine bağlı çevresel etkileri kapsar. TEWI 
değerinin yüksekliği, çevresel etki yönüyle sisteminin zayıflığını gösterir. TEWI değeri;  
 

GWPGWP

EnmGWPnLGWPTEWI

DolaylıDogrudan

ETGDKSK

annualeryre ]..[)]1(..[]..[ cov  

  (kgCO2)  (6) 

 
olarak hesaplanır. Burada TEWI toplam eşdeğer ısınma etkisi, SK sızıntı kayıpları, GDK geri dönüşüm 
kayıpları, ET enerji tüketimi, GWP küresel ısınma potansiyeli, L sızıntı oranı, n sistemin çalışma 
süresi, m akışkan şarj miktarı, αrecovery geri dönüşüm faktörü, Eannual yıllık enerji tüketimi, β ise güç 
sisteminde üretilen CO2 emisyonudur [21]. Çevresel etki oranı (EIF) TEWI faktöre bağlı geliştirilmiş ve 
sistemin çalışma saati göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Çevresel etki faktörü;  
 

GWPGWP

EsmGWPLGWPEIF

DolaylıDogrudan

ETGDKSK

eryre ).()/)))1(..().((( cov  

 (kgCO2/h)   (7) 

 
Şeklinde hesaplanır. Burada s yıllık ortalama çalışma saatini vermektedir. Farklı maddelerin küresel 
ısınma etkileri GWP veya küresel ısınma potansiyelleri olarak bilinen ve CO2 emisyonu için kullanılan 
bir indeksle karşılaştırılır. Bir maddenin küresel ısınma potansiyeli (GWP) maddenin 1 kg’ının 1 kg 
CO2 ‘in küresel ısınma potansiyeline bölünmesiyle bulunur. Bu etkiler 100 yıllık bir süre veya 500 yıllık 
bir süre için değerlendirilebilir[22]. 
 
Soğutma prosesleri tarafından oluşan iklimsel etkilerin bütünü doğrudan veya dolaylı seragazı 
emisyonlarının toplamıdır. Doğrudan etki,  ömür sürecinde kayıplar, bakım onarım ve sızıntı etkileri 
nedeniyle oluşan soğutucu akışkanların emisyonlarını içerir. Dolaylı etki ise güç sistemlerden sistemi 
çalıştırmak için gerekli elektrik enerjisine bağlı CO2 emisyon etkilerini içerir. Ancak enerjiye bağlı bu 
dolaylı emisyonlar ile atık yok etme dikkate alınmıştır[23].  
 
TEWI analizlerinde, üretilen enerjinin birim başına emisyonu dolaylı TEWI etkisinin hesaplanmasında 
dikkate alınan bir parametredir. Elektrik üretiminin CO2 emisyonu güç santrallerinde enerji taşınımının 
karışımına bağlıdır. Yeryüzünde seragazı etkilerinin iklimsel sonuçları küresel bir problem olarak 
karşımıza çıkar. Dolaylı etkide birim güç başına CO2 emisyon etkisinin değeri dünyada farklı 
değerlendirmelerde kabul edilir. Bu çalışmada Avrupada, Japonyada, Kuzey Amerikada kabul edilen 
0.47 kg CO2/kWh değeri CO2 emisyon değeri olarak kabul edilmiştir[13]. 
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5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER  
 
Bu çalışmada öncelikle Türkiye klima pazarında satılan 138 farklı klima soğutma yükleri referans 
alınarak sınıflandırılmıştır. Daha sonra bu klimalardan pazarda en çok satılan klimalar referans 
alınarak COP ve ekserji analizleri yapılmıştır. Bu klimaların çevresel etki analizleri de yapılarak,     
klimaların ekserjetik verimlilik oranı (EEF) ve çevresel etki faktörüne (EIF) bağlı farklı bir enerji etiket 
değerlendirmesi oluşturulmuştur.  
 
Türkiye’de satılan klimalarda soğutucu akışkan olarak çoğunlukla R-22 ve R-410A gazları 
kullanılmaktadır. Pazarda klima sistemleri bu gazlar arasında yaklaşık %23,91’i R22 gazını, yaklaşık 
%76,09’u ise R410A gazını kullanmaktadır. Ayrıca pazarda farklı soğutma yüklerine sahip salon tipi 
klima ünitelerinin oranı ise %13,77’ dir.  İncelenen klimaların soğutucu akışkana göre soğutma yük 
dağılımları ve miktarları Tablo 2’de verilmiştir.  
 
Tablo 2. Soğutma Yük Dağılımları İle Soğutucu Akışkan Termodinamik ve Çevresel Özellikleri  
 

Soğutma kapasitesi  Soğutucu akışkan parametreleri  
Çalışma 

parametreleri 

Btu/h kW 

Ozon tüketimi  
(ODP) 

Küresel ısınma  
potansiyeli  

(GWP) 

Atmosferde 
yaşam ömrü  

(Yıl) 
ºC 

  (100 yıl) 
Soğutma Isıtma 

R22 R410A R22 R410A R22 R410A 

8500-11000 2.49-3.22 

0,04 0 1810 2100 12 -29 -15/46 -15/24 

11000-14000 3.22-4.10 

15000-19000 4.40-5.57 

20000-23000 5.86-6.74 

24000-26000 7.03-7.62 

 
Yapılan bu sınıflandırma aralıkları, sistemde kullanılan soğutucu akışkanların çalışma sıcaklıkları, 
akışkanların küresel ısınma potansiyelleri (GWP) ve ozone tüketim (ODP) değerleri de Tablo 2’de 
verilmiştir.  Buna gore çevreci gaz özelliği ile ifade edilen R-410A soğutucu akışkanın R-22 gazına 
gore düşük ozon tüketim değerine sahipken, daha yüksek bir GWP değerine sahip olduğu 
görülmektedir. Bu da emisyon etkisi yönüyle önemli bir olumsuzluktur. Bu çalışmada sistemlerin 
soğutma yükleri soğutma yükü aralıklarına gore sınıflandırılmış ve analizler bu sınıflandırmaya gore 
ele alınmıştır. Çalışmada split sistem klimaların yanında salon tipi klimalarda incelenmiş ancak 
analizlerde sadece pazarda en çok rağbet gören 2.49-5.57 kW yüke sahip split klimalar 
değerlendirilmiştir. Şekil 4’de 2.49-5.57 kW Soğutma yüklerine sahip klimaların dağılımları verilmiştir. 
  

 
 

Şekil 4. 2.49-5.57 kW Soğutma Yüklerine Sahip Klimaların Dağılımları 
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Bu verilere göre toplam 86 farklı modelin yaklaşık %80.9’u R-410A gazı kullanırken, R-22 
kullananların payı ise % 19.1’dir. Sektörde halen R-22 önemli bir satış potansiyeline sahiptir. 
 
incelenen klimalarda çalışma sıcaklık parametreleri ayrı ayrı değerlendirilmiş, Analizler için 
sıcaklıkların soğutma modunda ortalama -15 / 46 ºC aralığında, ısıtma modunda ortalama -15 / 24 ºC  
aralıklarında olduğu kabul edilmiştir. Klima uygulamalarında genel hesaplamalar için soğutma 
modunda bu aralığın dış sıcaklıkta 35 ºC kuru termometre, 24 ºC yaş termometre, ısıtma modu için   5 
ºC kuru termometre, 4 ºC yaş termometre, iç sıcaklıkların ise soğutma modu için 29 ºC kuru 
termometre, 20 ºC yaş termometre, ısıtma modunda 20 ºC kuru termometre ve 15 ºC yaş termometre 
sıcaklığında alınmıştır. Hava kaynaklı ısı pompası olarak da nitelendirilebilecek olan klimalar, (heat 
pump), ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Çevresel etki değerlendirmeleri için soğutma 
modunda çalışma süresi günlük ortalama 4 saat olarak kabul edilmiş, Haziran-Eylül dönemi soğutma 
modunda, Ekim-Nisan dönemi ısıtma modunda olmak üzere yıllık soğutma ve ısıtma için ayrı ayrı 
ortalama çalışma süresi 600 saat alınmıştır.  
 
Üç farklı soğutma yükü aralığında değerlendirilen klimaların her bir COP, EEF değerleri için katalog 
değerleri referans alınmış, EER değerleri ise çalışma sıcaklıkları refrans alınarak herbir soğutma yükü 
için ayrı ayrı hesaplanmıştır. R-22 gazı kullanan klimaların COP, EER ve EEF dağılımları Şekil 5’de 
verilmiştir.  

 
 

Şekil 5. R-22 Gazı Kullanan Klimaların COP, EER ve EEF Dağılımları 
 
Katolog değeri referans alınarak incelenen 17 adet farklı soğutma yüklerine sahip ve R-22 gazı 
kullanan klimaların COP değerleri dikkate alındığında, 9 tanesi A sınıfı, 4 tanesi B sınıfı ve geri kalan 
her bir klima C, D, E ve F sınıflarındandır. EER dağılımlarına göre ise, 7’si A sınıfı, 5’i B sınıfı, bir 
tanesi C sınıfı, 2’si D sınıfı, bir tanesi E sınıfı ve bir tanesi F sınıfıdır. Bu klimaların EEF 
değerlendirmesi hem COP, hem de EER değerlerine bağlı olarak yapılmıştır. Isıtma modunda EEF 
değerinin %28.3 ve %47.4 aralığında, soğutma modunda ise, % 48.8 ile % 77.8 değişen bir 
performans gözlenmiştir. Özellikle A sınıfı klimaların performanslarının ısıtma modunda %38.7 ile 
%45.9 aralığında, %68.3 ile %77.8 aralığında değişmektedir. Bu değişim farklı soğutma kapasitelerine 
sahip klimaların performanslarının ortak değerlendirilebilmesi için geçerli bir yaklaşım vermektedir. 
Zira aynı sınıfta değerlendirilen klimaların performans farkları ısıtma modunda %18.6’lık bir farkı, 
soğutma modunda ise %13.9 gibi önemli bir potansiyeldir. Benzer çalışma R-410A gazı kullanan 
klimalar için de yapılmış ve parametrelerdeki değişimler Şekil 6’da verilmiştir.     
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Şekil 6. R-410A Gazı Kullanan Klimaların COP, EER ve EEF Dağılımları 
 

Markette 72 adet R410A gazı kullanan klimaların COP ve EER aralıkları incelendiğinde, mevcut 
etiketlere bağlı olarak ısıtma modu için %76.39’u, soğutma modunda ise % 83.33’ü A sınıfıdır. Bu 
klimalar ısıtma modunda COP’leri 3.61 ile 4.62 aralığında, soğutma modunda EER’leri ise 3.21 ile 
4.76 aralığında değişmektedir. Bu klima grubunda COP ve EER aralıkları sırasıyla %28.06 ve %45.48 
aralıklarında bir değişime eşittir. Klimaların ekserjetik analizlere bağlı performans değerlendirmesinde 
ise, A sınıf klimalarda soğutma modunda %99.4 ile %59.8 aralığında, ısıtma modunda ise %31.1 ile 
%59.4 aralığında değişen performanslara sahiptir. Bu da klimaların enerji verimlilklerinde A sınıf 
özelliği taşımalarına karşın performanslarında ısıtma modu için yaklaşık % 91, soğutma modu için 
%66.22’lik bir değişim görülmektedir. Potansiyelin bu kadar değişimi karar vericiler açısından şüpheler 
oluşturmaktadır. 
 
Bu çalışmada her performans aralığı için klimaların değişim performansları klimaların tercih edilmeleri 
yönüyle zorluklar yaratmaktadır. Bu çalışmada her sınıf için klimaların kendi içinde tekrar 
değerlendirilebileceğini göstermiştir. Bu amaçla ekserjetik performansların; her sınıf için klimaların 
mevcut etiketlemede olduğu gibi bir değişimle sınıflandırılabileceği değerlendirilmiştir. Buna göre Şekil 
7’de değerlendirilen sınıflandırma yapılmıştır.  
 

EEF(eer) EEF(cop) 

A1 EEF> 0.90 A1 EEF> 0.60 

A2 0.90 ≥ EEF > 0.80 A2 0.60 ≥ EEF > 0.50 

A3 0.80 ≥ EEF > 0.70 A3 0.50 ≥ EEF > 0.40 

A4 0.70 ≥ EEF > 0.60 A4 0.40 ≥ EEF > 0.30 

A5 0.60 ≥ EEF > 0.50 A5 0.30 ≥ EEF > 0.20 

A6 0.50 ≥ EEF A6 0.20 ≥ EEF 

 
Şekil 7. A Sınıfı Klimalar İçin EEF Sınıflandırması 

 
Yapılan bu sınıflandırmaya bağlı olarak A sınıfı klimaların ısıtma modunda 2 tanesi A1, 8 tanesi A2, 17 
tanesi A3, 30 tanesi A4 ve 2 tanesi A5 sınıfında klimadır. Bu değerlendirmede yüksek EER değerine 
sahip bir klimanın çalışma sıcaklıklarına bağlı olarak EEF değerlendirmesi klimanın verimlilik 
performansını değerlendirmede daha gerçekçi bir yaklaşım sağlayacaktır. Örneğin 4.21 EER değerine 
sahip bir klima 2.5 kW soğutma yükünde %89.6 performansa sahipken, 2.6 kW soğutma kapasitesi ve 
4.03 EER değerine sahip klima, %95.3’lük performans göstermektedir. Bu durumda 2.6 kW’lık klima 
A1 sınıfıyla daha az tersinmezliğe sahiptir.  
 
Klimalarda kullanılan R-22 ve R410A gazı için referans alınan her klima için CO2 emisyon etkileri, 
TEWI faktörüne bağlı geliştirilen Çevresel etki faktörüyle (EIF) aayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu faktörde 
bir klimanın enerji tüketimiyle birlikte ortalama sızıntı oranlarına bağlı her akışkan doğrudan GWP 
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etkisi dikkate alınarak saatlik analizler yapılmıştır. Şekil 8’de R-22 gazı için marketteki klimaların 
emisyon etkilerinin dağılımı verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 8. R-22 Gazı İçin EIF Değerleri 
 

R-22 soğutma kapasitesi için EIF değeri benzer soğutma yüklerinde farklı değerlere sahiptir. Bu 
çalışmada incelenen klimarda da bu tespit edilmiştir. Örneğin 9000 BTU kapsiteli klimalarda EIF 
değerleri 0.899 kgCO2/h ve 0.923 kgCO2/h’dir. Benzer değerlendirme 18000 BTU’lük klimalar için de 
geçerlidir.  Bu klimaların değerleri sırasıyla 1.77 kgCO2/h, 2.043 kgCO2/h ve 1.728 kgCO2/h olarak 
tespit edilmiştir. Bu durum klimaların sabit yük altında farklı emisyon potansiyellerine sahip olduğunu 
göstermektedir. Markette R-410A kullanan klimalarda incelenmiş ve EIF dağılımları Şekil 9’da 
verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 9. R-410A Gazı İçin EIF Değerleri 
 
Markette R-410A gazı kullanan 72 adet klimanın EIF’lerinde emisyon potansiyelleri, özellikle aynı 
soğutma kapasitelri açısından farklı değerlendirilebilir. Örneğin 8500 BTU için incelenen 5 klima için 
EIF değerleri sırasıyla 0.937 kgCO2/h, 0.989 kgCO2/h, 0.923 kgCO2/h, 0.989 kgCO2/h ve 0.878 
kgCO2/h olarak bulunmuştur. Bu durum aynı kapasitedeki klimaların farklı güç tüketimlerine bağlı 
olarak emisyon etkilerinin de değiştiğini göstermektedir.   
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SONUÇ  
 
Bu çalışmada Türkiye’de spilt ürünler pazarında yer alan 2.49-5.57 kW soğutma yüklerine sahip 99 
klima için öncelikle termodinamik verileri incelenmiş ve daha sonra bu ürünlere ait EER ve EIF 
parametreleri geliştirilmiştir.  Ayrıca bu klimaların verimlilik değerlendirmesi için yeni bir etiket 
sınıflandırması tanımlanmıştır. R-22 ve R-410A gazı kullanan bu sistemlerin sınıflandırılan soğutma 
yükü aralıklarına göre yapılan analizlerde elde edilen sonuçları aşağıda verilmiştir.  
 

 Çalışmada incelenen 99 split system ünitenin COP aralığı en düşük 2,58 en yüksek 4,44, EER 
değerlerinin ise 2.29 ile 4.67 aralıklarında değiştiği tespit edilmiştir. Enerji verimlilik 
sınıflandırılmasına gore bu parametrik dağılımların A-F aralığında değiştiği gözlenmiştir.  

 Enerji tüketim verilerine gore split sistemlerin en düşük 0,533 kW, en yüksek 3,9 kW’lık tüketim 
aralığına sahip olduğu, tespit edilmiştir.  

 Yapılan analizlere gore, split üniterin ekserji performansında tanımlayan EEF değerleri için R-
22 gazı kullanan ünitelerde bu aralık EEFEER için %51.1 ile %77.8 aralığında değişirken 
EEFCOP için %28.3 ile %47.4 aralığında değişmektedir. Benzer değerlendirme R-410A 
gazında EEFEER için 53.8% ile %99.4, EEFCOP için %31.1 ile %58.7 aralığında değişmektedir. 

 Klimaların çevresel etki performanslarını değerlendirmek için önerilen ve hesaplanan EIF 
değerlerinin; R-22 gazı kullanan üniteler için en düşük 0.890 kgCO2/h, en yüksek 2.043 
kgCO2/h, R-410A gazı kullanan üniteler için 1.571 kgCO2/h ile 3.241kgCO2/h olduğu tespit 
edilmiştir.  

 Soğutucu akışkan uygulamalarında daha çevreci özelliklerde görülen R410A gazının R-22 
gazına gore genel ortalamada çevresel etki faktörünün genel ortalamada 56,69% daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. R-22’ye gore daha düşük ozone depletion değerine sahip olan R-410A 
gazının split uygulamalarda daha yüksek çevresel etkiye neden olmasının öncelikli nedenleri; 
ürünlerin enerji tüketimleri ve yüksek GWP değeri nedeniyle daha yüksek çevresel etki 
faktörüne sahip olduğu tespit edilmiştir. R-22 gazının, R-410A gazına göre çevresel etkiler 
yönüyle ozon tüketim değeri ile atmosferik yaşam ömrü parametreleri daha yüksektir. Bu 
yönüyle çevresel etkiler açısından daha öne çıkmıştır. Ancak küresel ısınmaya etki yönüyle R-
410A gazı da yüksek bir parametrik değere sahiptir.  

 
Çalışmada incelenen geliştirilen EEF ve EIF faktörlerinin dikkate alınması, ürünlerin gerçek 
tersinmezlikleri nedeniyle ürettikleri entropi ve buna bağlı olarak çevresel etkilerinin tanımlanmasında 
yol gösterici olacaktır. Bu iki parameter; tüketicinin % değerine bağlı olarak ürünün gerçek performansı 
hakkında bilgi sahibi olmasına ve satın alacağı ürünün çevresel etki açısından neden olacağı 
potansiyel hakkında bilgilenmesine neden olacaktır. Ayrıca ürün açısından bu iki parametrenin; 
verimlilik performansında % olarak, tanımlanması, pazar uygulamalarında ürünün rekabet etkisine 
olumlu katkı sağlayacağı değerlenidirlmiştir.  
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ÖZET 
 
Gıda kurutma, ısı ve kütle transferinin aynı anda gerçekleştiği karmaşık bir prosestir. Gıda 
kurutmasında amaç, kısa kurutma zamanlarında kurutulmuş kaliteli ürün elde edilmesidir ve bu amaca 
ulaşmak ise en iyi kurutma havası şartlarının eldesi ile mümkündür. Kurutma zamanı, kurutma havası 
sıcaklığının artması ile kısalmasına rağmen kurutulan gıda maddelerindeki renk ve tat değişimi, 
vitamin içeriğindeki değişim ve kurutulan üründeki yapısal bozukluklar (ısıl gerilmelerden kaynaklanan 
çatlamalar vb.) sıcaklık arttıkça daha fazla gerçekleşmektedir. Kurutulan gıda maddelerindeki bu 
değişimler düşük sıcaklıkta kurutma yapılarak önlenebilir. Düşük sıcaklıkta kurutma ise kurutma 
süresinin uzamasına neden olmaktadır. Düşük sıcaklıkta gıda kurutması uygulamalarında uzun 
kurutma zamanlarını kısaltmak için kurutulacak ürün üzerine mümkün olduğunca kuru hava 
göndermek gerekir. Düşük sıcaklıkta kuru halde hava elde etmek ise hava içerisindeki nemin kurutma 
havasından uzaklaştırılması ile mümkün olur. Kurutma havasından nem alınabilmesi için nemli hava 
çiğ noktası sıcaklığı altına kadar soğutulur ve havanın taşıdığı nemin yoğuşması sağlanır. Hava 
kurutmanın diğer bir yolu ise havanın nemini almak için nem alıcı (desikant) kimyasallar 
kullanılmasıdır. Bu çalışmada, düşük sıcaklıkta gıda kurutmak için yukarıda belirtilen iki nem alma 
işleminin aynı anda kullanıldığı bir sistem tasarlanmış ve uygulanabilirliği araştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Gıda kurutma, Nem alıcı rotor, Isı pompası, Güneş enerjisi, Düşük sıcaklık.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Food drying is a complicated process where simultaneous heat and mass transfer take place. The 
inlet air conditions play a crucial role in drying kinetics. To get high quality products in short drying time 
is the main aim in the drying of foods and it is possible to attain this objective through the achievement 
of best drying air conditions. Although drying time shortens with the increase in drying air temperature, 
end products’ structural defects, such as colour, taste and vitamin content change, increase with the 
increase in drying air temperature (cracks due to thermal stresses, etc.). In the low temperature food 
drying applications, it is necessary to send air as dry as possible on the products to be dried. Water 
vapor in the air should be expelled to get low temperature dry air. Either the humid air is cooled below 
its dew point temperature or chemical desiccants are used to get rid of water vapor in the humid air. In 
this study, a system that include both dehumidification methods was designed for food drying at low 
temperature and also suitability of the system was investigated. 
 
Key Words: Food drying, Desiccant wheel, Heat pump, Solar energy, Low temperature. 
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1. GİRİŞ 
 
Gıdalar için kurutma, içerisindeki nemin değişik metotlarla alınarak, bozulmasına neden olan 
etkenlerin ortadan kaldırılması olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile gıdadaki nemin 
uzaklaştırılması olarak tanımlanabilir. Bu işlem için uygun olan kurutma yöntemini seçmek günümüz 
enerji ve ekoloji dengeleri açısından oldukça önemli hale gelmiştir. Üründen buharlaştırılan birim 
miktardaki nem için harcanan enerji miktarı kurutma sistemlerinde enerji ekonomisi için önemlidir [1]. 
 
Güneş enerjisi ile gıda kurutma, farklı iklimlerde çoklukla kullanılan ucuz bir yöntemdir ve birçok 
araştırmacı tarafından çalışılmıştır [2-8]. Günümüzde birçok kurutma yöntemi arasında en sık 
kullanılanı, tabii kurutma olarak da isimlendirilen günışığında kurutmadır. Güneş enerjisi ile kurutma 
yapan birçok sistemde enerjiye para ödenmezken bu yöntemle kurutulan ürünlerin orijinal şeklini ve 
dokusunu (tekstür), taze iken sahip olduğu rengini ve vitamin içeriğini kaybetme eğilimi vardır. Ayrıca 
kurutma hızı hava şartlarına çok bağlı olması ve hava şartlarının değişiminin kontrol edilmesinin 
mümkün olmaması düzgün dağılımlı ürün kalitesinin önüne geçmektedir [9]. 
 
Kurutmada enerji tüketimi yoğun bir işlem olduğundan, etkin enerji kullanımına sahip kurutma 
süreçlerinin geliştirilmesi de önem arz etmektedir [10]. Bu amaçla geliştirilen sistemlerden biri de ısı 
pompalı kurutuculardır. Isı pompalı kurutucular genelde kapalı devre çalışan ve kurutucu egzoz 
havasının gizli ve duyulur ısısını sisteme kazandırmak suretiyle özgül enerji tüketimini düşüren 
sistemlerdir. Isı pompalı kurutucularda kurutma havası önce buharlaştırıcıda soğutulup sonra 
yoğuşturucuda ısıtıldığı için diğer kurutma sistemlerine göre göreceli olarak düşük sıcaklık kurutma 
işlemi olarak tanımlanabilir. Kurutma düşük sıcaklıklarda gerçekleştiği için kurutulan ürün kalitesi 
artarken, kurutucu çıkışındaki havanın enerjisi sisteme tekrar kazandırıldığından enerji sarfiyatı 
azalmaktadır [11]. 
 
Sigge ve ark. [12], yeşil dolmalık biberlerin kurutulmasına yönelik çalışmalarında, hava sıcaklığını 
sabit tutarak bağıl nemin, bağıl nemi sabit tutarak da hava sıcaklığının kurutma oranı üzerine olan 
etkisini incelemişlerdir. Sabit bağıl nemde sıcaklığın artması ve sabit sıcaklıkta bağıl nemin düşmesi 
kurutma zamanının kısalmasına neden olduğu kaydedilmiştir. 
 
Ondier ve ark. [13], pirincin düşük sıcaklık ve düşük bağıl neme sahip hava ile kurutulmasına yönelik 
bir çalışma yapmışlardır. Deney düzeneği bir hava şartlandırıcı bölümü ve bir de kurutma bölümünden 
oluşmaktadır. Hava, kurutucuya; 26 

o
C ve %19, %42, %65 bağıl nemlerde, 30 

o
C ve %21, %45, %67 

bağıl nemlerde ve 34 
o
C ve %23, %47, %68 bağıl nemlerde gönderilmiştir. Yazarlar sonuçlara 

dayanarak, sabit sıcaklıkta düşük bağıl nemin kurutma zamanını oldukça düşürdüğü bundan dolayı 
düşük sıcaklık kurutma uygulamalarında mutlaka nem alma işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğini 
ortaya koymuştur. 
 
Lee ve Kim [14], kurutma prosesi için kullandığı ısı pompası çevriminin simülasyonu ve kurutucu 
tasarım parametrelerinin elde edilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Geliştirdikleri kutu 
tip ısı pompalı kurutucu ile kıyılmış turp kurutulması üzerinde performans araştırması yapılmıştır. 
Sistemde, kurutma havası önce ısı pompası buharlaştırıcısından daha sonra da yoğuşturucusundan 
geçirilerek şartlandırılmıştır. Isı pompalı kurutucu ile sıradan sıcak havalı kurutma sistemi 
performanslarını karşılaştırmışlardır. Isı pompalı kurutucuda kurutma süreleri 1,5 kat daha uzun 
çıkarken ısı pompalı kurutucunun oldukça iyi enerji tasarrufu sağladığı ve spesifik nem çekme oranının 
(specific moisture extraction rate, SMER) sıcak havalı kurutucuya göre yaklaşık 3 kat daha yüksek 
çıktığı belirtilmiştir. Sistem güneş enerjisi destekli olmaması, nem alıcı rotor kullanılmaması gibi 
noktalardan mevcut projede tasarlanan sistemden farklıdır. 
 
Bu çalışma kapsamında tasarlanan kurutma sistemi, ısı pompasının gıda kurutmasına yeni bir tarzda 
uygulanmasını içermektedir. Kurutma sisteminde yukarıda belirtilen kurutma sistemlerinden farklı 
olarak ısı pompası yoğuşturucusu, desikant malzemenin rejenerasyonu için gerekli sıcak havanın 
temininde kullanılmaktadır. Tipik ısı pompalı kurutma sistemlerinde nispeten düşük sıcaklıkta kurutma 
yapılmaktadır. Kurutma sıcaklığı düştükçe kurutma zamanı artmaktadır. Ancak ısı pompası 
buharlaştırıcısında kurutma havasının neminin alınması, düşük sıcaklığın kurutma zamanına olan bu 
olumsuz etkisini azaltmaktadır. Tasarlanan kurutma sisteminde ise eklenen desikant nem alıcı rotor 
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sayesinde kurutma havası nemi oldukça düşük seviyelere çekilerek kurutma zamanında kısalma ve 
ürün kalitesinde artış beklenmektedir. 
 
Kurutma ürünü olarak Osmaniye ili ve Çukurova bölgesinde yetiştirilen yerfıstığı seçilmiştir. 
Ülkemizde, toplam yerfıstığı üretiminin %85’i bu bölgede gerçekleşmektedir. Yerfıstığı kurutma 
sıcaklığına çok duyarlıdır. Kurutma sıcaklığı 35 

o
C üzerine çıktığı zaman iç fıstıkta çatlama ve tat 

değişimi meydana gelmektedir [15]. Amerika’da fıstık kurutma sıcaklığı dış hava sıcaklığı artı 8 
o
C ila 

11 
o
C olarak ayarlanmaktadır. Dış hava sıcaklığı ne olursa olsun kurutma sıcaklığının üst limiti olarak 

35 
o
C belirlenmiştir [16]. Dış hava sıcaklığının birkaç derece üzerine çıkılarak yapılan düşük sıcaklık 

kurutma işlemi yavaş gerçekleşen bir kurutma şeklidir. Kurutma hızını etkileyen faktörlerden biri olan 
sıcaklığın düşük olması kurutmanın yavaş gerçekleşmesinin başlıca nedenidir. Kurutma hızını 
etkileyen diğer bir parametre ise kurutma havasının nem miktarıdır. Kurutma havası nem miktarı 
azaldıkça kurutma hızı artmaktadır. Tasarlanan sistemle, düşük sıcaklıkta kurutma gerçekleştirilerek 
ısıl yıpranmalara maruz kalmamış kaliteli ürün elde etmekle birlikte düşük sıcaklıkta kurutma 
süreçlerinde gerçekleşen uzun kurutma sürelerini kısaltmak amaçlanmıştır. 
 
 
 
 
2. SİSTEM TANITIMI 
 
Şekil 1’de tasarımı yapılan sistemin genel görünüşü verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi sistemde 2 
hava kanalı (proses ve rejenerasyon) bulunmaktadır. Bu hava kanallarına sistemin amacına uygun 
olarak çeşitli ekipmanlar (nem alıcı rotor, buharlaştırıcı, yoğuşturucu, fan, kurutma kabini, ısı 
değiştiricisi) yerleştirilmiştir. Sistemde proses ve rejenerasyon havası olarak, dışarıdan alınıp 
şartlandırılan hava kullanılmaktadır. Dışarıdan alınan havanın şartlandırılmasının sebebi, farklı giriş 
havası şartlarının kurutma prosesi üzerine olan etkilerini araştırılabilmek amacıyla kurutma havası 
sıcaklık ve nemini belli değerlerde tutmaktır. 
 
Proses hava kanalına girerek şartlandırılan dış hava (1 noktası) öncelikle ısı pompasının 
buharlaşırcısı üzerinden geçirilmektedir (12). Burada hem hava içerisindeki nem yoğuşturularak 
(üzerinden geçen havanın çiğ noktası sıcaklığının altına kadar soğutma gerçekleştirilerek 
sağlanacaktır) daha kuru bir hava elde edilmekte, hem de sıcaklığı düşmektedir. Tasarımı yapılan 
sistem düşük sıcaklıkta kurutma için düşünülmüştür. Fakat aynı sistem tarafından daha yüksek 
sıcaklıklarda (40-60 

o
C) kurutma prosesinin yapılabilmesi için sisteme döner rejeneratif (ısı tekerleği) 

tip bir ısı değiştiricisi eklenmiştir. Bu ısı değiştiricisinde proses havası, nem alma ünitesinden çıkan ve 
hala yeterince yüksek bir sıcaklığa sahip olan atık rejenerasyon havası (8 noktası) kullanılarak 
ısıtılmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir enerji girdisi olmadan proses havasını yüksek sıcaklıklara 
çıkarmak mümkün olabilecektir. Düşük sıcaklık kurutulmasında, döner tip bu ısı değiştiricisii 
çalıştırılmayacaktır. 
 
Kuru hava daha sonra nem alıcı rotor üzerinden geçirilerek nemi daha da aşağılara düşürülmekte 
(34) ve kuru, ancak daha yüksek sıcaklıkta (<35 

o
C) hava elde edilmektedir (4 noktası).  Aynı anda 

bir miktar sıcak hava (rejenerasyon havası) ters yönden nem alıcıya gönderilerek (7 noktası) proses 
havasından çekilen nem, nem alıcı rotor üzerinden uzaklaştırılmaktadır (78). Proses havası 
içerisindeki nemin alınması işlemi iki aşamada (buharlaştırıcı ve nem alıcı rotor) gerçekleştirilmektedir. 
Bunun iki ana sebebi şu şekilde açıklanabilir. Nem alıcı rotorlarda, nem alma kapasitesini etkileyen en 
önemli parametrelerden biri rejenerasyon sıcaklığıdır. Rejenerasyon sıcaklığı, rotor üzerinde alınan 
nemin buharlaştırılarak tamamen uzaklaştırılabilmesi için gerekli olan hava sıcaklığıdır. Sadece nem 
alıcı rotor kullanarak gerekli nemin (8-10 gr su buharı/kg kuru hava) alınması yüksek rejenerasyon 
sıcaklıkları (100-140 

o
C) ile mümkün olabilmektedir. Her ne kadar sistemde güneş enerjisi kullanılacak 

olsa da yüksek sıcaklıkta bir atık ısı yok ise yüksek rejenerasyon sıcaklığının elde edilmesi çok zordur. 
Bu durumu engellemek için sistemde düşük rejenerasyon sıcaklıkları (60-80 

o
C) kullanılacaktır. Düşük 

rejenerasyon sıcaklığı daha az nem alınması anlamına geldiğinden kurutmanın gerçekleştirilmesi için 
gerekli çok düşük nem, ısı pompasının buharlaştırıcısı ile sağlanacaktır. Nem alıcı rotorlarda, nem 
alma kapasitesini etkileyen bir diğer önemli parametre ise giriş havası şartlarıdır (nem ve sıcaklık). 
Aynı nem değeri için sıcaklığın düşmesi, nem alma kapasitesini artırmaktadır. 
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Nem alıcıdan 4 noktasında kuru bir şekilde çıkan hava, kurutma kabinine gönderilmekte ve ürün 
üzerindeki nem uzaklaştırılarak kurutma prosesi tamamlanmaktadır (5 noktası).  
 
Döner nem alıcıda, proses havasından çekilen nemin (34) uzaklaştırılması için sıcak rejenerasyon 
havası kullanılmaktadır. Rejenerasyon kanalına emilen dış hava, şartlandırıldıktan sonra (1 noktası) 
ısı pompasının yoğuşturucusu üzerinden geçerek ısınmaktadır (16). Isınan hava daha sonra, nemi 
uzaklaştırmak için gerekli olan sıcaklığı sağlamak amacıyla bir sıcak su bataryası üzerinden 
geçirilerek ısıtılmaktadır (67). Burada kullanılan ısı değiştiricisinde dolaşan sıcak su, güneş 
enerjisinden yararlanılarak elde edilecektir (Şekil 2). Yılın daha uzun bir döneminde yüksek sıcaklıkta 
sıcak su üretimine imkân verdiği için vakum tüplü güneş kolektörlerinin kullanımı öngörülmüştür. 
Kolektörlerde ısıtılan su bir depoya getirilmekte, buradan da bir pompa vasıtasıyla, sıcak su 
bataryasına gönderilmektedir. Güneş enerjisinin yetmemesi durumunda, gerekli su sıcaklığını elde 
edebilmek için depo içerisine yerleştirilen elektrikli ısıtıcı devreye girecektir. 
 
7 noktasında nem alma ünitesine giren rejenerasyon havası, nem alıcıdaki nemi üzerine alarak 
soğumakta (8) ve ısı tekeri üzerinden geçirilerek dışarı atılmaktadır (9 noktası).  
 

 
 

Şekil 1. Tasarımı Yapılan Sistemin Genel Görünüşü 
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Şekil 2. Sıcak Su Bataryasında Dolaşan Suyun Isıtılmasında Kullanılan Güneş Kolektörlerinin Tesisat 

Şeması 
 
 
 

3. SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Kurutmada, nem sorpsiyon izoterm eğrileri (NSİE) çok önemlidir [17]. Bu çalışmada kurutulacak ürün 
olarak yer fıstığı kullanılması öngörülmüştür. İncelenecek olan yer fıstığı için nem sorpsiyon izoterm 
eğrileri Correa ve ark. [18] ve Chen [19] tarafından verilmiştir. Correa ve ark. [18] yer fıstığının 
çekirdek kısmı için en uygun modelin “Chung-Pfost” [20] modeli olduğunu belirtmişlerdir. Bu modele 
göre NSİE eğrileri için 20 

o
C - 65 

o
C sıcaklık ve %20-%80 rölatif nem değerleri için aşağıdaki eşitlik 

geçerlidir: 
 

X=19.8681-3.2246 ln[-(T+75.5245)*ln]  (1) 
 

Bu eşitlikte X (%) kuru bazda yerfıstığı nem oranını, T (
o
C) sıcaklığı, ’de rölatif nemi göstermektedir. 

Şekil 3’te, bu eşitlik kullanılarak, yer fıstığı çekirdeği denge neminin, farklı hava sıcaklıklarında rölatif 
nem ile değişimi verilmiştir. Şekilden, denge neminin, rölatif nem düştükçe ve hava sıcaklığı arttıkça 
düştüğü açık bir şekilde görülmektedir.  
 
Belirli hava sıcaklığı ve rölatif nem için denge nemi X, kurutma için önemli bir göstergedir. Şekil 4’de, 
sabit X değerleri için yukarıdaki eşitlik kullanılarak sıcaklık, rölatif nemin fonksiyonu olarak 
gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi düşük sıcaklık kurutucularında rölatif nem düşürülerek, 
yüksek sıcaklık ve rölatif nemdeki denge nemi elde edilebilmektedir. Bu çalışmada da nem, hem 
soğutma grubu buharlaştırıcısı hem de nem alıcı rotorda düşürülerek, düşük kurutma sıcaklıkları ile 
düşük denge nemi elde edilebilecektir. 
 

Belirli bir hava hızında  kütle transferi katsayısı sabit kabul edilebilmektedir. a havanın yoğunluğunu 
ve F fıstık yüzey alanını göstermek üzere ve 1. kurutma bölgesinde kurutma yapıldığı varsayılarak 

 

wyw

* XXM    (2) 

 
eşitliği yazılabilir. Burada Xw havanın mutlak nemi ve Xwy ise yaş termometre sıcaklığındaki doyma 

mutlak nemi olup, kurutma hızı *M  da 
 

.F.ρ

M
M

a

w*




     (3) 

 

eşitliği ile tarif edilmiştir. Burada 
wM  buharlaşan su buharı kütle debisini ifade etmektedir. Şekil 5’de 

çeşitli hava sıcaklıklarında kurutma hızı 
*M ’ın rölatif nem ile değişimi verilmiştir. Şekilden de 
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görüldüğü gibi, kurutma hızı hava sıcaklığı ile artmakta, rölatif nem ile de düşmektedir. Şekil 6’da ise 
sabit kurutma hızları durumunda, hava sıcaklığı ve rölatif nem arasındaki ilişki gösterilmiştir. Şekilden 
görüldüğü gibi, belirli bir kurutma hızı, yüksek sıcaklık ve belirli bir nemde elde edilirken, aynı kurutma 
hızı düşük sıcaklık ve düşük nem değerleri seçilerek de elde edilebilmektedir. 
 
Yukarıda verilen değerlendirmelerden, düşük sıcaklık kurutucularında rölatif nem düşürülerek, yüksek 
sıcaklık ve rölatif nemdeki denge neminin elde edilebileceği ayrıca belirli bir kurutma hızı, yüksek 
sıcaklık ve belirli bir nemde elde edilirken, aynı kurutma hızı düşük sıcaklık ve düşük nem değerleri 
seçilerek de elde edilebileceği anlaşılmaktadır. 
 
Şekil 7’de, Osmaniye ili için yaz sezonundaki çalışma koşullarında, düşük sıcaklıkta kurutma için (ısı 
tekerleği çalışmıyor) tasarlanan sistem, psikrometrik diyagram üzerinde gösterilmiştir. Şekilden de 
görüldüğü gibi iki aşamada nem alma işlemi gerçekleştirilerek (14) düşük nem değerlerinde kurutma 
havası elde edilebilmektedir. Bu durum yukarıda da açıklandığı gibi hem kurutma zamanını 
kısaltabilmekte, hem de kaliteli ürün elde edilmesini sağlayabilmektedir. 
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Şekil 3. Yer Fıstığı Çekirdeğinin Denge 
Neminin, Farklı Hava Sıcaklıklarında Rölatif 

Nem İle Değişimi 

Şekil 4. Hava Sıcaklığının, Farklı Denge 
Nemlerinde Hava Rölatif Nemi İle Değişimi 
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Şekil 5. Kurutma Hızı *M ’nin, Çeşitli Hava 

Sıcaklıklarında Hava Rölatif Nemi İle Değişimi 

Şekil 6. Hava Sıcaklığının, Çeşitli Kurutma 
Hızlarında Hava Rölatif Nemi İle Değişimi 
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Şekil 7. Osmaniye Şartlarında, Düşük Sıcaklıkta Kurutma İçin Tasarlanan Sistemin, Psikrometrik 
Diyagram Üzerinde Görünüşü 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Gıda kurutulmasında veya tohum ıslahında gıdaların ve tohumlarının nem içeriğinin belirli bir oranın 
altına düşürülmesi gerekmektedir. Gıdaların, kurutma esnasında renginin, tadının, vitamin içeriği ve 
yapısının korunarak, kaliteli kurutulmuş gıda eldesi ve tohumluk olarak ayrılan ürünlerde çimlenme 
özelliğinin muhafazası için kurutma havasının düşük sıcaklıkta olması gerekmektedir. Kurutma 
havasının düşük sıcaklıkta olması, kurutma zamanının uzamasına neden olmaktadır. Birim zamanda 
kurutulan ürün hacminin artırılması, kurutmayı sağlamak için harcanan enerji miktarının azalması için 
kurutma zamanının mümkün olduğunca kısaltılması gerekmektedir. Kurutmanın, gıda kalitesini 
bozmadan düşük sıcaklıkta kısa kurutma zamanlarında yapılması ancak kurutma havasının nemini 
oldukça düşük değerlere çekmekle mümkün olacaktır. 
 
Bu çalışmada, düşük sıcaklıkta ve daha kısa kurutma zamanlarında gıda ve tohumluk kurutması 
yapılması ve kurutulmuş ürün kalitesinin artırılması amacıyla bir sistem tasarlanmış ve 
değerlendirmesi yapılmıştır. 
 
Tasarlanan sistem ile enerji girdisi yüksek bir işlem olan kurutmayı, alternatif enerji kaynakları 
kullanarak gerçekleştirmenin yanında düşük sıcaklıkta gerçekleşen kurutmayla daha kaliteli ürün elde 
edilebilecektir. 
 
Tohum ıslahında, tohumlukların çimlenme özelliklerinin muhafazası için düşük sıcaklıkta kurutulması 
ve düşük sıcaklık ve neme sahip ortamlarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Nem kontrolünün 
sıcaklıktan bağımsız olarak yapılmasına imkan veren nem alıcı rotorun bu sistemde kullanılıyor 
olması, sistemin aynı zamanda tohumlukların saklandığı odalarda istenilen ortam şartlarının elde 
edilmesi amacıyla kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.  
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ÖZET 
 
Avrupa’da binaların enerji performanslarını arttırma ve karbon salımını azaltma hedefiyle 2002 yılında 
Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) yürürlüğe girmiştir. İhtiyaç duyulan ilave gereklilikler 
doğrultusunda, EPBD revize edilmiş ve söz konusu değişiklik 2010 yılında EPBD-recast olarak 
yayınlanmıştır. EPBD-recast ile “yaklaşık sıfır enerjili bina” ve buna paralel olarak “bina enerji 
performansı minimum gereksinimlerinin optimum maliyet düzeyi” kavramları ortaya konulmuştur. 
EPBD-recast ve ilgili yönetmeliğe göre, optimum maliyet düzeylerini belirlemek amacıyla binalar için 
enerji performansı ve maliyet analizleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeli ve bu değerlendirmeler 
hem binaların yapımında hem de mevcut binaların iyileştirilmesinde dikkate alınmalıdır. 
 
Bu çalışmada Türkiye’de bulunan örnek bir ofis binası üzerinde çeşitli enerji performansı iyileştirmeleri 
EPBD ile sunulan yönteme paralel olarak analiz edilmiştir. Ilımlı kuru iklim bölgesini temsilen Ankara, 
sıcak nemli iklim bölgesini temsilen ise Antalya ili için örnek ofis binası çalışılmıştır. Çalışma 
kapsamında örnek ofis binasının karakteristik özellikleri tanımlandıktan sonra, değerlendirmeye alınan 
enerji performansı iyileştirme senaryoları açıklanmış ve bu senaryolar örnek bina için analiz edilmiştir. 
Bu iyileştirmeler arasında, bina kabuğunda yapılan iyileştirmelerin yanı sıra, soğutma sistemi ile 
aydınlatma sisteminde yapılabilecek iyileştirmeler de incelenmiştir. 
 
Her bir iyileştirme senaryosu için, enerji performans analizleri ile bu enerji performanslarının optimum 
maliyet düzeyi hesaplamaları için gerekli çalışmalar EPBD-recast’e uygun olarak yapılmıştır. Maliyet 
hesaplarında ise Türkiye için farklı hesaplama süreleri ile değerlendirme yapılmıştır. Çalışma 
kapsamında, optimum maliyet hesaplarının Türkiye için kullanılmasında oluşan sorunlar ile 
hesaplamada kullanılması kaçınılmaz olan varsayımların etkisi de tartışılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Binalarda enerji performansı, Binalarda enerji performansı direktifi, Optimum 
maliyet düzeyleri.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
EU directive on Energy Performance of Buildings (EPBD) came into force in 2002 with the aim of 
increasing the energy performance of the buildings and decreasing the greenhouse gas emmissions. 
EPBD was revised in accordance with the additional requirements and recast-EPBD was published in 
2010. Recast-EPBD introduces new concepts such as “nearly zero energy building” and “cost optimal 
levels of minimum energy performance requirements”. Recast-EPBD and EU Regulation require to 
assess energy performance and cost analyses for buildings simultaneously in order to define cost 
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optimal levels. These anlayses should be performed for both new building design and renovation of 
existing buildings.  
 
In this study, renovation scenarios are analyzed on an exemplary office building in paralel with the 
method defined for EPBD. The building is analyzed in Ankara as the representative city for tempered-
dry climate and Antalya as the representative city for hot-humid climate. Initially the characteristics of 
the exemplary building are defined and then renovation scenarios are explained and analyzed for the 
office building. Beside the renovations regarding building envelope, cooling system and lighting 
system retrofits are also considered. 
 
For each renovation scenario, energy performance analysis and other studies for the calculation of 
cost optimal levels are done according to EPBD requirements. The necessary cost calculations are 
made for Turkey with different calculation periods. Within the scope of this paper, the problems in 
adaptation of the cost optimal calculation methodology for Turkey are discussed with the effect of 
assumptions made compulsorily. 
 
Key Words: Building Energy Performance, EPBD, Cost Optimal Levels. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Binalar, dünyada tüketilen enerjinin ve buna bağlı olarak oluşan karbon salımının büyük bir 
bölümünden sorumludurlar. Buna karşın, binalarda alınacak önlemler ile önemli ölçüde enerji tasarrufu 
sağlanabileceği de son yıllarda yapılan birçok çalışma ile ortaya konulmuştur. Bu nedenle, tüm 
dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği (AB) de binaların enerji performansının arttırılması amacı ile 
mevzuat düzenlemelerinde bulunmuştur. Bu amaçla, 2002 yılında Binalarda Enerji Performansı 
Direktifi (EPBD) yayınlanmıştır. EPBD ile tüm AB ülkelerinin binalarda minimum enerji performans 
seviyelerini belirlemeleri ve binaları enerji performans düzeylerine göre sertifikalandırmaları zorunlu 
kılınmıştır [1].  
 
Türkiye ise AB mevzuatı uyum süreci çerçevesinde EPBD gerekliliklerine paralel olarak, 2008 yılında 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ni yayımlamıştır [2]. Bu ulusal yönetmelik gereğince, tüm 
binaların sertifikalandırılması amacına yönelik olarak bina enerji performansı ulusal hesap metodu 
Bep-Tr geliştirilmiş ve 2010 yılında yayınlanmıştır [3].  
 
Bu süreçte, AB’de yeni gelişmeler yaşanmış ve güncel koşullar gözetilerek 2010 yılında EPBD 
yenilenmiştir. Yeni EPBD, mevcut gereksinimlere ek olarak “maliyet etkin enerji verimliliği” ve “yaklaşık 
sıfır enerjili bina” kavramlarını da ortaya koymaktadır. Yeni EPBD’ye (EPBD Recast’e) göre her ülke 
kendi ulusal koşullarına uygun şekilde bir hesaplama yöntemi geliştirmek ve bu yöntemle minimum 
enerji performans gereksinimlerinin optimum maliyet düzeylerini belirlemekle sorumludur [4]. Tüm AB 
üyesi ülkelerin üzerinde çalışmakta olduğu bu konunun yakın bir gelecekte AB uyum sürecinde 
bulunan Türkiye için de bir zorunluluk olacağı öngörülmektedir. Bu sebeple, bu alanda kapsamlı ve 
uzun soluklu çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
 
 
 
2. BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI REVİZE DİREKTİFİ (EPBD Recast) 
 
2010 yılında yayınlanan AB direktifi ile tüm Avrupa ülkelerinden minimum enerji performans 
gereksinimlerine ilişkin optimum maliyet düzeylerini hesaplamaları beklenmektedir. Bu hesaplamalar 
için kullanılacak olan çerçeve metot, yeni direktifi destekleyen ilgili AB yönetmeliği ile açıklanmaktadır 
ve Avrupa ülkeleri, yayımlanan bu çerçeve metodun yanı sıra kendi ülke koşullarını gözeterek binalar 
için ulusal ölçekte optimum maliyet düzeyi hesaplama yöntemini geliştirmek yükümlülüğündedir. 
Temel olarak, binalarda enerji performansı analizleri ile maliyet analizleri entegre edilerek optimum 
enerji performans düzeylerinin belirlenmesi ve tüm bina stoğu için genel sonuçlara varılmasını 
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hedefleyen bu çalışma için AB yönetmeliği kapsamında yayımlanan çerçeve metot aşağıdaki altı ana 
aşamadan oluşmaktadır [4]: 
 

1. Ulusal referans binaların belirlenmesi 
2. Analiz edilecek enerji verimliliği tedbirlerinin belirlenmesi 
3. Referans binalara uygulanacak enerji verimliliği tedbirlerinin sonucunda binalarda tüketilen 

birincil enerji miktarının hesaplanması 
4. Her bir referans bina için net bugünkü değer yöntemi kullanılarak enerji verimliliği tedbirlerinin 

maliyetlerinin hesaplanması 
5. Maliyet analizleri için duyarlılık analizlerinin yapılması 
6. Her bir referans bina için enerji performans gereksinimlerinin optimum maliyet düzeyinin 

belirlenmesi 
 
 
2.1. Ulusal Referans Binaların Belirlenmesi 
 
AB mevzuatına göre, enerji performansı gereksinimleri üzerinde maliyet etkinlik analizlerinin 
yapılabilmesi için öncelikle bu çalışmalarda kullanılacak ulusal referans binaların belirlenmesi 
gereklidir. Her bir bina için ayrı ve oldukça detaylı analizlerin yapılması pratik bir yaklaşım 
olmayacağından, binaların enerji performansını etkileyen tüm parametreler dikkate alınarak en sık 
görülen bina türlerinin tanımlanması ve böylece analizlerle elde edilen sonuçların olabildiğince fazla 
sayıda binaya hizmet etmesi istenmektedir [4]. Bu da, iklim, yapım yılı, yönü, büyüklüğü, kabuk 
özellikleri, iklimlendirme sistemleri gibi binanın enerji performansına etki edecek her bir parametre için 
bina stoğunu ve genel eğilimi temsil edecek değerlerin belirlenmesi anlamına gelmektedir. 
Anlaşılacağı gibi ulusal referans binaların belirlenmesi, binalar hakkında detaylı teknik ve istatistiksel 
verilerin de analiz edilmesini gerektirmektedir. 
 
Bu kapsamda, her bir bina kategorisinde mevcut binalar için en az ikişer, yeni binalar için ise en az 
birer referans binanın belirlenmesi gerekmektedir [5]. Ancak AB direktifinin gerektirdiği şekilde, 
Avrupa’da konut tipolojileri ve ofis binaları için yapılan çalışmalar ön plana çıkmaktadır [6,7]. 
 
İlgili parametreler için referans değerler belirlendikten sonra referans binaların belirlenmesinde iki farklı 
yol izlenebilir. Bunlardan birincisi, her bir parametresi ile bina stoğunu temsil eden gerçek referans 
binaların seçilmesi, ikincisi ise, belirlenen her bir parametreye ilişkin referans değerlerin bir araya 
getirilmesi ile oluşturulmuş sanal referans binaların belirlenmesidir [8].  
 
 
2.2. Enerji Verimliliği Tedbirlerinin Belirlenmesi 
 
Binalar için optimum maliyet düzeyinin belirlenmesinde çeşitli enerji verimliliği tedbirlerinin binaların 
enerji performansına etkisi ve maliyetleri değerlendirilmektedir. Binaların enerji performansına birbirleri 
ile etkileşimli olarak etki eden birçok parametre olduğundan, enerji verimliliği tedbirlerinin tekil olarak 
analiz edilmesinin yanı sıra farklı enerji verimliliği tedbirlerini bir arada barındıran enerji verimliliği 
paketleri de oluşturulabilir. Ayrıca bu şekilde, oldukça verimli ancak yüksek maliyetli olan 
parametrelerin de bu paketler içinde yer alması sağlanabilmektedir [8]. 
 
Optimum maliyet analizleri için bina enerji performansına etki eden sınırsız sayıda enerji verimliliği 
tedbiri ve paketi belirlenebilmektedir. Ancak açıktır ki tümünün binaların enerji performansı üzerindeki 
etkisinin ve maliyetinin detaylı şekilde değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle ulusal 
düzeydeki analizlerde ele alınacak tedbirlerin konusunda uzman kişilerce ülke çıkarları gözetilerek 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamada, mevcut ulusal standartlar ve teşvikler de dikkate alınmalıdır. 
 

 
2.3. Tüketilen Birincil Enerji Miktarının Hesaplanması 
 
Ulusal referans binalar ve analiz edilecek olan enerji verimliliği tedbirlerinin belirlenmesinin ardından 
izlenmesi gereken süreç de ilgili AB mevzuatında tanımlanmıştır. Bu aşamada, ele alınacak enerji 
verimliliği tedbirlerinin veya bu tedbirlerden oluşan paketlerin referans binalara uygulanması 
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sonucunda tüketilen enerji miktarları hesaplanır. Bu hesaplamanın ilgili AB standartları ya da mevcut 
bina enerji performansı ulusal hesap metodu kullanılarak yapılması gerekmektedir [5]. İlgili AB 
standartlarında üç farklı yöntem sunulmaktadır [9]: 
 

1. Aylık/mevsimsel statik hesaplama yöntemi 
2. Basit saatlik dinamik hesaplama yöntemi 
3. Detaylı dinamik hesaplama yöntemi 

 
Birçok AB ülkesinde aylık/mevsimsel statik hesap metodu kullanılmaktadır. Türkiye’nin bina enerji 
performansı hesap metodu Bep-Tr ise yarı dinamik bir metot olan basit saatlik metodu esas almaktadır 
[3]. Ancak bu yöntemler binaların gerçek enerji tüketimlerini göstermemekte, binaların 
sertifikalandırılması amacı ile eşit koşullar altında karşılaştırma sağlamaktadır. Bu nedenle, Avrupa 
Komisyonu tarafından optimum maliyet analizlerinde kullanılması tavsiye edilen yöntem detaylı 
dinamik hesaplama yöntemidir [8]. 
 
 
2.4. Maliyetin Hesaplanması 
 
Enerji performansı analizlerinin yanı sıra bu analizlere entegre bir şekilde değerlendirilmek üzere 
maliyet analizlerinin yapılması da optimum maliyet hesaplamalarının ana aşamalarından biridir. İlgili 
AB yönetmeliğine göre maliyet hesaplamaları net bugünkü değer yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. 
Net bugünkü değer yönteminde, gelecek yıllar için hesaplanmış olan kazanç ve maliyetler bulundukları 
yıla ait indirim faktörü ile çarpılarak gelecekteki bu maliyetlerin başlangıç yılına ait değeri bulunur ve 
değerlendirme bugünkü değer üzerinden yapılır [5]. 
 
Optimum maliyet analizleri kapsamında gerçekleştirilen maliyet hesaplarında, değerlendirilen her bir 
enerji verimliliği tedbiri için sabit olan maliyetler ile binanın enerji performansına etki etmeyen bina 
elemanlarına ait maliyetler hesaba katılmaz, diğer tüm maliyetler değerlendirmeye alınır [5].  
 
Maliyet hesapları konut işlevli binalar ile kamu binaları için 20 yıllık, diğer binalar için 30 yıllık 
hesaplama dönemleri için yapılmalıdır. Hesaplama için ise, iki farklı hesap şekli sunulmaktadır. 
Bunlardan biri kişisel harcamaları dikkate alan finansal hesaplama iken, diğeri makroekonomik 
hesaplamadır. Finansal hesaplamada, ilk yatırım maliyetleri, işletim maliyetleri, enerji giderleri ve 
binanın ömrünün sona ermesiyle oluşan bertaraf bedeli hesaplamalara dahil edilir. Bu hesaplamada 
vergiler de hesaplamada kullanılır ve aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanır [5].  
 

 

(1) 

 

 hesaplama süresi 

 toplam maliyet 

 ilk yatırım maliyeti 

 yıllık giderler 

 binanın, hesaplama süresi sonunda kalan bedeli 

 : i yılı için indirim oranı, eşitlik 2 ile hesaplanır. 

 

 
(2)

 
 
r : reel indirim oranı 
p : hesaplama başlangıç yılından itibaren geçen yıl sayısı 
 
Diğer hesap şekli olan makroekonomik hesaplamada, finansal hesaplamada dikkate alınan maliyet 
kategorilerinin dışında sera gazı salımlarının maliyetleri de hesaba katılır, buna karşın vergiler hesaba 
katılmaz ve aşağıdaki formül ile hesaplanır [5].  
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(3)

 

karbon fiyatı 

 
Maliyet hesaplamalarında birim fiyat verilerine, bina elemanlarının ve binaların yaşam ömürlerine ve 
ilgili finansal verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Birim fiyatlar, yürürlükte olan piyasa fiyatları derlenerek 
elde edilebilmektedir.  Bina elemanlarının yaşam ömürleri için, EN 15459 isimli Avrupa standardı 
referans gösterilmiştir [10]. Binaların yaşam ömürleri için ise, ulusal düzeyde karar verilmesi 
gerekmektedir. Finansal verilerin kullanımında çeşitli değişkenler için duyarlılık analizlerinin yapılması 
istenmektedir. 
 
 
2.5. Duyarlılık Analizlerinin Yapılması 
 
AB çerçeve dokümanında sunulan çerçeve metot gereğince, optimum maliyet analizleri 
gerçekleştirilirken, indirim oranları, enerji fiyatlarındaki artış ve diğer tüm gerekli veriler için duyarlılık 
analizlerinin gerekmektedir. Duyarlılık analizlerinin amacı, optimum maliyet analizleri için en önemli 
parametrelerin belirlenmesidir [5]. 
 
 
2.6. Bina Enerji Performansının Optimum Düzeyinin Belirlenmesi 
 
Gerçekleştirilen tüm analizlerin sonucunda, her bir referans bina için enerji verimliliği tedbirlerinin uzun 
dönem maliyetleri karşılaştırılarak optimum maliyet düzeyleri belirlenir. Burada amaç, enerji 
performansı analizleri ile maliyet analizlerini entegre ederek, binalarda en az maliyetle en fazla enerji 
verimliliğini sağlayan parametreleri tespit etmektir. 
 
 
 
 
3. OPTIMUM MALİYET ANALİZLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEK BİR OFİS BİNASINA 
UYGULANMASI 
 
Bu çalışmada, AB yönetmeliği ile tanımlanan çerçeve metot izlenerek, Türkiye için örnek bir 
hesaplama yapılmıştır.  
 
3.1. Örnek Binanın Tanımlanması 
 
Yukarıda bahsedildiği gibi, optimum maliyet analizlerinde ilk aşama referans binaların belirlenmesidir 
ve bu aşama oldukça detaylı analizler ile istatistiksel verilere ihtiyaç duymaktadır. Ancak Türkiye’de 
temsili referans binaların belirlenmesi ile ilgili herhangi bir çalışma henüz bulunmadığından, bu 
çalışmada örnek bir bina kullanılarak, metodun ulusal koşullara adaptasyonunda karşılaşılacak 
güçlüklerin belirlenmesi amaçlanmıştır [11]. 
 
Ele alınan bina, beş katlı sanal bir ofis binasıdır. Plan tipi, daha önce bina enerji performansı ulusal 
hesap metodu Bep-Tr’nin test çalışmaları için kullanılmış olan ofis binasından türetilmiştir. Bu binanın 
mevcut ulusal standartlardan önce inşa edilmiş ve yenilemeye ihtiyaç duyan bir bina olduğu kabul 
edilmiştir. Her katı birbiri ile aynı ve 900m² olan ofis binası Şekil 1’de görüldüğü şekilde her katta yedi 
farklı ısıl zona ayrılmıştır. Cephede bulunan ve dış etkilerden etkilenen açık ofis işlevli zonların her biri 
144 m², dış etkilerden etkilenmeyen iç ofis zonlarının her biri 72 m² ve çekirdek zonu 180 m²dir.  
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Şekil 1. Örnek Binanın Kat Planı, Isıl Zonları ve Geometrisi. 
 

Ofis binasının bina kabuğu, ısı yalıtım malzemesi kullanılmadığı varsayılarak belirlenmiştir. Bina 
kabuğunun opak bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayıları (U katsayısı) Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Bina Kabuğu Opak Bileşenlerinin Isıl Geçirgenlik Katsayıları 
 

Çizim 
Kabuk 
bileşeni 

Katmanlaşma 
Kalınlık 

(m) 
Isıl İletkenlik 
(W/mK) [10] 

U değeri 

 

Dış Duvar 

Dış sıva 0,03 1,4 

1,02 
W/m²K 

Düşey Delikli Tuğla 0,19 0,25 
İç Sıva 0,02 0,7 

 
 

 

Çatı 

Çatı kaplaması 0,015 1,5 

1,78 
W/m²K 

Hava boşluğu 
Su yalıtımı 

0,05 
0,006 

- 
0,1 

Şap 0,04 1,65 
Betonarme 

Döşeme 
0,12 2,5 

Tavan sıvası 0,02 0,7 

 

 

Zemine 
Oturan 

Döşeme 

Grobeton 0,15 1,65 

1,60 
W/m²K 

Su yalıtımı 0,006 0,1 
Betonarme temel 0,4 2,5 

Düzeltme şapı 0,04 1,65 
Laminat Parke 0,015 0,20 

 
Analiz edilen ofis binasının cephesi %50 saydamlık oranına sahiptir ve pencerelerinin plastik 
doğramalı ve 4mm düz camlı olduğu kabul edilmiştir. Camın saydamlık oranı (Tvis) 0,89, güneş enerjisi 
kazanç değeri (SHGC) 0,86 ve U katsayısı 5,7 W/m

2
K dir. 

 
Ele alınan binada kullanıcı yoğunluğu 9,3 m²/kişidir, bu kullanıcıların 09:00-18:00 saatleri arasında 
binada bulundukları dikkate alınmıştır ve iklimlendirme sistemi de aynı saatler arasında çalışmaktadır. 
Isıtma ayar sıcaklığı 21°C ve soğutma ayar sıcaklığı 26°C olarak belirlenmiştir. Binanın ısıtma enerjisi 
sıcak sulu kazan ve soğutma enerjisi de soğutma grubu ile karşılanmakta ve fan coil üniteleri ile de 
dağıtımı yapılmaktadır. Binanın iklimlendirme sisteminin de bina ile aynı şekilde yenilemeye ihtiyaç 
duyduğu ve %80 verimlilikteki kazan ile 1,5 performans katsayısına (COP değerine) sahip soğutma 
grubundan oluştuğu kabul edilmiştir. Binanın aydınlatması ise %70 kompakt fluoresan ve %30 
enkandesan lambalar ile sağlanmaktadır. Enkandesan lambaların 60W, flüoresan lambaların ise 
12Watt gücünde olduğu kabul edilmiştir.  
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Örnek ofis binası, hem Ankara hem de Antalya iklim koşullarında analiz edilerek, hem sıcak nemli hem 
de ılımlı kuru iklim bölgesi ele alınmıştır ve Türkiye’deki bu iki farklı iklim koşulunun analizler 
üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. 
 
 
3.2. Optimum Maliyet Hesaplamalarının Örnek Binaya Uygulanması  
 
Çalışma kapsamında, seçilmiş olan örnek ofis binasının bina kabuğu, soğutma sistemi ve aydınlatma 
sisteminde gerçekleştirilen iyileştirmelerin binanın enerji performansı ve maliyeti üzerindeki etkileri 
analiz edilmiştir. Analiz edilecek senaryolar belirlenirken, Türkiye’de yaygın olarak karşılaşılan 
iyileştirmeler göz önünde bulundurulmuştur. 
 
Tablo 2’de çalışma kapsamında ele alınan senaryolar açıklanmıştır. Görüldüğü üzere, bina kabuğu 
iyileştirmelerinde iki farklı ısı yalıtım düzeyi incelenmiştir: 
 

 Isı yalıtım düzeyi 1: TS 825 standardınca izin verilen maksimum U katsayılarına uygun olarak 
ısı yalıtım katmanı ilave edilerek yenilenmiş bina kabuğunu temsil etmektedir. 

 Isı yalıtım düzeyi 2: TS 825 standardınca izin verilen maksimum U katsayılarından daha düşük 
U katsayısını sağlayacak şekilde ısı yalıtım katmanı ilave edilerek yenilenmiş bina kabuğunu 
temsil etmektedir [12].  

 
Tablo 2. Analiz Edilen İyileştirme Senaryoları 

Mevcut Bina           

Senaryo 1 = Isı yalıtım 
düzeyi 1 

        

Senaryo 2 = Isı yalıtım 
düzeyi 2 

        

Senaryo 3 =         Aydınlatma 
Kontrolu  

Senaryo 4 = Isı yalıtım 
düzeyi 1 

      + Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 5 = Isı yalıtım 
düzeyi 2 

      + Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 6 =   Pencere 
iyileştirme 

    + Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 7 =     Gölgeleme 
elemanı 

  + Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 8 =       %100 kompakt 
floresan lamba 

+ Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 9 = Isı yalıtım 
düzeyi 1 

+ Pencere 
iyileştirme 

    + Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 10 = Isı yalıtım 
düzeyi 2 

+ Pencere 
iyileştirme 

    + Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 11 = Isı yalıtım 
düzeyi 1 

  + Gölgeleme 
elemanı 

  + Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 12 = Isı yalıtım 
düzeyi 2 

  + Gölgeleme 
elemanı 

  + Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 13 =   Pencere 
iyileştirme 

+ Gölgeleme 
elemanı 

  + Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 14 = Isı yalıtım 
düzeyi 1 

+ Pencere 
iyileştirme 

+ Gölgeleme 
elemanı 

  + Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 15 = Isı yalıtım 
düzeyi 2 

+ Pencere 
iyileştirme 

+ Gölgeleme 
elemanı 

  + Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 16 = Isı yalıtım 
düzeyi 1 

+ Pencere 
iyileştirme 

+ Gölgeleme 
elemanı 

+ %100 kompakt 
floresan lamba 

  

Senaryo 17 = Isı yalıtım 
düzeyi 2 

+ Pencere 
iyileştirme 

+ Gölgeleme 
elemanı 

+ %100 kompakt 
floresan lamba 

  

Senaryo 18 = Isı yalıtım 
düzeyi 1 

+ Pencere 
iyileştirme 

+ Gölgeleme 
elemanı 

+ %100 kompakt 
floresan lamba 

+ Aydınlatma 
Kontrolu 

Senaryo 19 = Isı yalıtım 
düzeyi 2 

+ Pencere 
iyileştirme 

+ Gölgeleme 
elemanı 

+ %100 kompakt 
floresan lamba 

+ Aydınlatma 
Kontrolu 
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Bina kabuğunda ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılan 0,40 W/mK ısıl iletkenlik değerine sahip 
extrüde polistren levha kalınlığının değiştirilmesi ile elde edilen U katsayıları Tablo 3’te sunulmaktadır. 
 
Tablo 3. İncelenen Isı Yalıtım Düzeylerinin Temsil Ettiği U Katsayıları 
 

 TS 825 ile izin verilen 
maksimum değerler 

(W/m²K) 

Isı yalıtım düzeyi 1 
(W/m²K) 

Isı yalıtım düzeyi 2 
(W/m²K) 

Uduvar Uçatı Udöşeme Uduvar Uçatı Udöşeme Uduvar Uçatı Udöşeme 

Ankara 0,5 0,3 0,45 0,47 0,27 0,43 0,37 0,23 0,3 

Antalya 0,7 0,45 0,7 0,68 0,45 0,7 0,45 0,32 0,52 

 
Örnek binaya uygulanan pencere iyileştirmesi, mevcut pencerelerin saydamlık oranı (Tvis) 0,71, güneş 
enerjisi kazanç değeri (SHGC) 0,44 ve U katsayısı 1,6 W/m

2
K özelliklerine sahip pencereler ile 

değiştirilmesini kapsamaktadır. Önerilen gölgeleme elemanları ise, güney yönünde yatay, doğu ve batı 
yönünde ise düşey olarak yerleştirilmiş sabit alüminyum gölgeleme elemanlarıdır. Gölgeleme 
elemanlarının cepheler üzerindeki yerleşimleri Şekil 2’de görülmektedir. 

 
DOĞU CEPHESİ    GUNEY CEPHESİ 

 
Şekil 2. Sabit Gölgeleme Elemanlarının Cephe Üzerindeki Yerleşimleri. 

 
Bina kabuğuna ilişkin bu iyileştirmelerin yanı sıra, aydınlatma sisteminde de iyileştirme önerileri analiz 
edilmiştir. Bu iyileştirmelerden biri ofis binasındaki lambaların %30’unu oluşturan 60w gücündeki 
enkandesan lambaların 12 W gücündeki kompakt floresan lambalar ile değiştirilmesidir. Bu değişiklik 
analiz edilirken,  mevcut binada sağlanmış olan aydınlık düzeyinin korunması dikkate alınmıştır. Diğer 
iyileştirme ise, analiz edilen ofis binasına gün ışığına duyarlı otomatik kontrollü aydınlatma sistemi 
kurulmasıdır. 
 
Tablo 2’de yer alan tüm senaryolara ek olarak, ofis binalarının soğutma yükü de göz önünde 
bulundurulmuş ve çalışma kapsamında soğutma grubunun verimliliğinin etkisi de incelenmiştir. Bu 
amaçla soğutma gurubunun performans katsayısı (COP değeri), A)1,5 ve B)4,5 olarak iki farklı şekilde 
analiz edilmiş ve senaryolar bu parametreye bağlı olarak isimlendirilmiştir. (Örneğin Senaryo 1A, 
Tablo2 ile verilen Senaryo 1 için soğutma grubu COP değerinin 1,5 olduğu senaryoyu, Senaryo 1B ise 
4,5 olduğu senaryoyu ifade etmektedir.)  
 
Her bir yenileme senaryosunun seçilen ofis binasına uygulanması sonucunda oluşan yıllık ısıtma, 
soğutma ve aydınlatma enerjisi tüketimleri detaylı dinamik metot kullanılarak hesaplanmıştır. Detaylı 
dinamik hesaplama metodunu temsilen EnergyPlus yazılımı kullanılmış ve bina geometrisinin 
tanıtılmasında, Google SketchUp yazılımı için geliştirilen Legacy Open Studio eklentisinden 
yararlanılmıştır. EnergyPlus, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı tarafından oluşturulmuş, 
binalarda enerji analizi ve ısıl yük simülasyon yazılımıdır [13]. Legacy Open Studio eklentisi ise, 

BATI 
CEPHESİ 
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EnergyPlus yazılımına veri girişi sırasında bina geometrisini oluşturmak ve düzenlemek amacıyla 
geliştirilmiş bir eklentidir.  Bu yolla hesaplanan enerji tüketimleri, birincil enerji dönüşüm katsayıları ile 
çarpılarak toplam birincil enerji tüketimi hesaplanmıştır. Türkiye için birincil enerji dönüşüm katsayıları 
doğalgaz için 1, elektrik için ise 2,36dır.  
 
Bu çalışma kapsamında ele alınan yenileme senaryolarının binanın enerji performansı üzerindeki 
etkisinin yanı sıra Türkiye koşullarında maliyet üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Hesaplamaların 
amacına uygun olarak, yalnızca ilk yatırım maliyetleri değil, kullanım dönemine ait maliyetler de 
dikkate alınmıştır. Böylece enerji verimliliği tedbirlerine ait birim fiyatlar için hesaplamanın yapıldığı 
2011 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kullanılmıştır [14]. Ancak bu 
veritabanında yer almayan kimi tedbirler ile enerji tüketimleri için birim fiyatlar, 2011 yılı güncel piyasa 
fiyatları kullanılarak hesaba katılmıştır. Maliyet hesaplamalarında kullanılan bu veriler Tablo 4 ile 
verilmiştir.  
 
Tablo 4. Maliyet Hesaplamalarında Kullanılan Değerler. 
 

Doğalgaz birim fiyatı 0,06609915 TL/kWh [13] 

Elektrik birim fiyatı 0,25386 TL/kWh [14] 

Enflasyon Oranı %10,45 

Piyasa Faiz Oranı %15 

Enerji Verimliliği Tedbirleri için 
malzeme ve işçilik fiyatları 

2011 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları [14] 

 
Maliyet hesaplamaları, 30 yıllık, 20 yıllık, 10 yıllık ve 5 yıllık olmak üzere farklı hesaplama süreleri için 
yapılmıştır. 
 
Çalışmanın son aşamasında, ele alınan yenileme senaryoları üzerinde yapılan araştırmalardan elde 
edilen bina enerji performansı hesaplama sonuçları ile maliyet hesaplamalarının sonuçları entegre 
edilmiş ve birlikte değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
4. HESAPLAMA SONUÇLARI 
 
Üçüncü bölümde açıklanmış olan yönteme uygun olarak Türkiye için gerçekleştirilen analizler 
sonucunda, her bir yenileme senaryosu için ofis binasının yıllık birincil enerji tüketimleri belirlenmiştir. 
Senaryoların örnek binaya uygulanması sonucunda elde edilen yıllık birincil enerji tüketimi miktarları 
Ankara iklimi ile değerlendirilen senaryolar için Şekil 3 ve 4’te, Antalya iklimi ile değerlendirilen 
senaryolar için ise Şekil 5 ve 6’da verilmiştir. 
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Şekil 3. Ankara İli İçin Soğutma Grubu COP Değeri 1,5 Olan Senaryoların Yıllık Birincil Enerji Tüketimi  
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Şekil 4. Ankara İli İçin Soğutma Grubu COP Değeri 4,5 Olan Senaryoların Yıllık Birincil Enerji Tüketimi 
 
Şekil 3 ve 4 ile verilen sonuçlardan görüldüğü gibi, Ankara ilinde dahi ofis binasında önemli ölçüde 
soğutma yükü oluşmaktadır. Bunun sebebi, ofis tipolojisinde iç ısı kazançlarının oldukça yüksek 
olması ve saydam yüzeyler aracılığıyla güneş kazançlarının da ısı kazancı sağlamasıdır. Ayrıca, Şekil 
3 ve Şekil 4 karşılaştırıldığında, soğutma sistemi verimliliğinin de diğer parametrelerin analizleri 
üzerinde oldukça etkili olduğu görülmektedir. Özellikle, soğutma sisteminin elektrik enerjisi kullanıyor 
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olması ve elektriğin birincil enerji dönüşüm katsayısının yüksek olması, bu durumu destek lemektedir. 
Tüm bunların yanı sıra, soğutma sistemi verimliliği aynı zamanda optimum maliyet analizlerinin 
sonuçlarını da etkilemektedir. Örneğin, soğutma grubunun COP değeri 1,5 olan A grubu analizlerde 
(Şekil 3), ısı yalıtım seviyesinin yükselmesi olumsuz sonuç verirken, soğutma gurubu COP değeri 4,5 
olan B grubu analizlerde (Şekil 4) olumlu sonuç vermektedir. 
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Şekil 5. Antalya İli İçin Soğutma Grubu COP Değeri 1,5 Olan Senaryoların Yıllık Birincil Enerji 
Tüketimi  
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Şekil 6. Antalya İli İçin Soğutma Grubu COP Değeri 4,5 Olan Senaryoların Yıllık Birincil Enerji 
Tüketimi  
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Şekil 5 ve 6’dan görüldüğü gibi, Antalya ili için soğutma yükleri Ankara’ya kıyasla daha ön plandadır, 
ısıtma yükleri ise binanın enerji performansına oldukça az etki etmektedir. Bu nedenle mevcut 
soğutma grubunun daha verimli bir soğutma grubu ile değiştirilmesinin analiz edilen bu ofis binasının 
birincil enerji tüketiminin azaltılmasındaki payı büyüktür. Ayrıca cepheye gölgeleme elemanı ilave 
edilmesi (Senaryo 7) ya da güneş enerjisi geçirgenliği düşük olan camların kullanılması (Senaryo 6) 
gibi soğutma yüklerinin azalmasında etkili olan yenilemeler olumlu sonuçlar vermiştir. Buna karşın, 
ısıtma yükünün azaltılmasında etkili olan ısı yalıtım seviyesinin arttırılması gibi önlemler ise yıllık 
birincil enerji tüketimini arttırmaktadır.  
 
Ankara ve Antalya illeri için elde edilen sonuçların karşılaştırılmasında ise, soğutma yüklerine bağlı 
olarak Antalya’daki enerji tüketimlerinin Ankara’ya oranla yüksek çıktığı görülmektedir.  
 
Enerji performansı analizleri yapılan her bir senaryo için maliyet analizleri de üçüncü bölümde 
bahsedilen yönteme uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Her bir yenileme senaryosunun maliyetleri 30, 
20, 10 ve 5 yıllık hesap süreleri için hesaplanmıştır. Birincil enerji tüketimi ile maliyet analizlerini birlikte 
içeren analizlerin sonuçları Ankara ili için Şekil 7 ve 8, Antalya ili için ise Şekil 9 ve 10 ile gösterilmiştir. 
Grafiklerde, her bir yenileme senaryosu sonucunda oluşan toplam maliyet ve enerji tüketimi değerleri 
gösterilmiştir. Grafiklerdeki her bir nokta bir iyileştirme senaryosunu temsil etmektedir ve senaryo 
numaraları yanlarında belirtilmiştir. Her bir renk ise farklı bir hesaplama süresini ifade etmektedir. 
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Şekil 7. Ankara İli için Soğutma Grubu COP Değeri 1,5 Olan Senaryoların Enerji Tüketimi ve 
Maliyetleri  

 
Şekil 7’den görüldüğü gibi, 20 ve 30 yıllık hesaplama süreleri göz önüne alındığında, tüm iyileştirme 
parametrelerini bir arada barındıran senaryo 18A ve 19A en düşük maliyetli ve en yüksek enerji 
performanslı senaryo olarak görülmektedir. Ancak 5 ve 10 yıllık hesaplamalara bakıldığında, bu iki 
senaryonun maliyetlerinin optimum noktadan uzaklaşmaya başladığı, minimum enerji tüketimini 
sağlamalarına rağmen minimum maliyet ile sonuçlanmadığı görülmektedir. Bunun nedeni, söz konusu 
senaryolarda diğerlerine oranla yüksek olan ilk yatırım maliyetlerinin, uzun hesaplama süreleri göz 
önüne alındığında enerji giderleri ile sağlanan maddi tasarruf karşısında etkili olamaması, buna karşın 
kısa hesaplama sürelerinde ilk yatırım maliyetlerinin ön planda olmasıdır. Türkiye’deki elektrik ve 
doğalgaz kullanım maliyetleri düşünüldüğünde, binalarda yapılan iyileştirmelerin 20 ve 30 yıl gibi uzun 
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vadede enerji verimliliğine bağlı olarak maddi kazanç sağladığı analizlerden anlaşılmaktadır. Şekil 
8’de de benzer bir durum söz konusudur. Ancak soğutma grubunun verimlilik değerine bağlı olarak, 
daha düşük enerji tüketimleri görülmektedir 
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Şekil 8. Ankara ili için soğutma grubu COP değeri 4,5 olan senaryoların enerji tüketimi ve maliyetleri  
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Şekil 9. Antalya ili için soğutma grubu COP değeri 1,5 olan senaryoların yıllık birincil enerji tüketimi  
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Antalya ili için yapılan analiz sonuçlarını gösteren Şekil 9’dan görüldüğü gibi, soğutma yüklerini 
azaltacak yönde yapılan iyileştirmelerin tümü 20 ve 30 yıllık hesaplama süreleri ile oldukça olumlu 
sonuçlar vermektedir. Ancak, Ankara ili için elde edilen sonuçlara benzer şekilde 5 ve 10 yıllık 
hesaplama süreleri ile analiz yapıldığında yüksek ilk yatırım maliyetine sahip senaryolar optimum 
maliyet noktasından uzaklaşmaktadır. Ancak, ısı yalıtımı seviyesinin arttırılması gibi soğutma yüklerini 
azaltıcı, iç kazançlara bağlı olarak ısıtma yüklerini arttırıcı yönde yapılan iyileştirmeler, enerji 
tüketiminde artışa sebep olduğu gibi, bu artışa sebep olan bir yatırım maliyeti doğurmaktadır. TS 
825’in zorunlu kıldığı yalıtım düzeyini sağlamak üzere bina kabuğunda yapılan yenilemeyi de 
kapsayan söz konusu iyileştirmelerin, Antalya için hem ekonomik açıdan hem de enerji performansı 
açısından sakıncalı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu durum, Ankara ili için düşük verimli soğutma 
grubu dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda da benzer şekildedir ancak Antalya ili için yapılan 
analizlerde çok daha etkili bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Şekil 9 ile Şekil 10 karşılaştırıldığında ise, 
Antalya ilinde soğutma grubu verimliliğinin hesaplamalar üzerindeki açık etkisi görülmektedir. Bu 
durum, tanımlanacak olan referans binaların iklimlendirme sistemlerinin de ulusal düzeyde 
kullanılacak sonuçlar üzerinde etkili olacağına işaret etmektedir. 
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Şekil 10. Antalya İli İçin Soğutma Grubu COP Değeri 4,5 Olan Senaryoların Yıllık Birincil Enerji 
Tüketimi  

 
 
 
 
SONUÇ 
 
EPBD’nin zorunlu kıldığı optimum maliyet düzeyi hesaplamalarının AB uyum sürecindeki Türkiye için 
de yakın gelecekte bir zorunluluk olacağı görülmektedir. Ancak, yukarıda açıklanan çalışma 
sonuçlarından anlaşılabileceği gibi, çerçeve metodun Türkiye koşullarına uyarlanması konusunda 
uzun soluklu çalışmalar gerekmektedir. 
 
Avrupa Komisyonu’nun sunduğu çerçeve yöntemi esas alan bir ulusal hesaplama yönteminin Türkiye 
için oluşturulacağı düşünüldüğünde, çerçeve metodun ilk aşaması olan ulusal referans bina 
tanımlarının, hesaplama sonuçları üzerinde çok büyük bir öneme sahip olduğu açıktır. Ulusal referans 
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bina tanımlarına bağlı olarak optimum maliyet noktasını temsil eden enerji verimliliği tedbirleri de 
değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye için belirlenecek olan referans binaların sınıflandırılmasında, 
yukarıda gerekliliği açıklanan iklim bölgesi ve bina tipolojisine bağlı sınıflandırmaların yanı sıra hangi 
parametrelerin sınıflandırmaya esas oluşturması gerektiği ulusal araştırmalar ile belirlenmelidir. 
 
Ayrıca, oluşturulacak olan yöntemin öncelikle ilgili ulusal standartlarca desteklenmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle metodun Türkiye‘ye adaptasyonu sırasında gerçekleştirilen çalışmalarda mevcut 
standartların ülke çıkarları gözetilerek yeniden analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
standartların değerlendirilmesinde, ulusal ve yerel koşullar dikkate alınmalı ve öncelikler tespit 
edilmelidir. Çalışmanın sonuçları ile sunulan ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyen yaptırımlar da bu 
kapsamda öncelikli olarak değerlendirmeye alınmalıdır. 
 
Optimum maliyet hesaplamaları için gerekli ulusal hesap yöntemi ancak birçok duyarlılık analizlerinin 
yapılması ile gerçekleştirilebilir. Bu duyarlılık analizleri, bu çalışmada yer alan hesaplama sürelerine 
ilave olarak, enerji performansını etkileyen tüm parametreler ve kullanılacak finansal değerler için de 
yapılmalıdır.  Hesaplama süreleri ile ilgili olarak yapılacak analizlerde, Türkiye’deki yatırımcıların da 
dikkate alacağı geri ödeme süreleri göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle, 20-30 yıllık 
hesaplamalarda olumlu sonuçlar veren ancak 5-10 yıllık periyotlarda kısa vadede enerji 
performansında artış yaratmasına rağmen ekonomik anlamda olumlu gözükmeyen kimi yatırımlarda 
bu durum büyük önem taşımaktadır.  
 
Sözü geçen tüm analizlerin ulusal ve yerel koşulları gözeterek tüm bina tipolojileri için yapılması 
gerektiği ve bu analizlerin yalnızca AB uyum sürecinin bir parçası değil ulusal düzeyde binaların enerji 
performanslarının iyileştirilmesinin yanı sıra ülkenin ekonomik çıkarları da koruyacak bir çalışma 
konusu olduğu unutulmamalıdır. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada henüz inşa edilmemiş bir binanın, tasarım kararlarının daha enerji etkin bir hale 
dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Böylece tasarım aşamasında, sadece binaya ilişkin tasarım 
değişkenlerinin değerlerini değiştirerek ısıtma enerjisi tüketimi azaltılabilecektir. Bu amaçla, 
yönetmeliklere uygun tasarım aşamasındaki bir bina referans olarak seçilmiş ve bir simülasyon 
programı ile ısıtmanın istendiği dönemdeki ısıtma enerjisi tüketimi hesaplanmıştır. Daha sonra, pasif 
tasarım değişkenlerine ilişkin farklı tasarım kararlarının alındığı ve ısıtma enerjisi tüketiminde azalma 
gerçekleştirecek farklı bina alternatifleri önerilmiş ve bu alternatifler ısıtma enerjisi tüketiminin önemli 
olduğu ılımlı-nemli, ılımlı-kuru ve soğuk iklim bölgelerini temsil eden İstanbul, Ankara ve Erzurum 
illerine uygulanmıştır. Geliştirilen alternatiflerin ısıtma enerjisi tüketimleri, mevcut proje ile 
karşılaştırılarak sağlanan iyileşme oranları hesaplanmış ve en az ısıtma enerjisi tüketimini 
gerçekleştiren alternatif belirlenmiştir. Buna göre, ısıtma enerjisi tüketiminin özellikle önemli olduğu 
iklim bölgelerinde, tasarım aşamasında yalnızca pasif tasarım değişkenlerine yönelik önlemler 
alınarak, ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi tüketiminde %20’lere varan iyileşme 
sağlanabildiği görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Enerji etkinliği, Enerji etkin bina tasarımı, Pasif tasarım değişkenleri 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study is to transform design decisions of an unconstructed building more energy 
efficient. Thus, the heating energy consumption will be reduced in the design process only by 
changing the values of passive design parameters of building. For this purpose, an unconstructed 
building project, which is compatible with the current legislation, is chosen as a reference and its 
heating energy consumption is calculated with a simulation program. The next step of the study is to 
develop different building alternatives with different design decisions in order to reduce the heating 
energy consumption. These alternatives are tested for İstanbul, Ankara and Erzurum, which are 
representative cities for temperate-dry, temperate-humid and cold climate zones where the heating 
energy consumption is significantly important. By comparing the heating energy consumptions of 
these alternatives with the existing project’s results, improvement ratios are expressed in percentage 
and the least energy-consuming alternative is determined. According to the results, it is possible to 
see that during the heating period, in climatic regions where the heating energy consumption is 
important, it is possible to accomplish 20% improvement in the heating energy consumption by only 
taking precautions about passive design parameters in the design process. 
 
Key Words: Energy efficiency, Energy efficient building design, Passive design parameters 
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1. GİRİŞ 
 
Avrupa’da başlayıp etkileri tüm dünyaya yayılan Sanayi Devrimi, beraberinde hızlı bir sanayileşme, 
kentleşme ve nüfus artışı getirmiştir. Bununla birlikte artan enerji ihtiyacı, bu ihtiyacı karşılayabilmek 
için doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesine, enerji üretim-tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera 
gazlarının (karbondioksit, metan, azot oksit ve ozon vb.) atmosferdeki yoğunluğunun artmasına ve 
sera etkisine sebep olmuştur. Atmosferdeki güvenli karbondioksit yoğunluğu sınırı 1980’lerin sonuna 
doğru aşılmıştır [1]. Sıcaklık ise 1860’lardan günümüze 2,2°C yükselmiştir. Bu ısınma çoğunlukla 
kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkmaktadır [2]. Bu nedenle fosil 
yakıtlardan uzaklaşarak, alternatif yakıt türlerine yönelmek, hem doğal kaynakların korunumu hem de 
küresel ısınma ve kirliliği önlemek açısından zorunlu hale gelmiştir. 
 
Sanayi Devriminden sonra hızlanan kentleşme ve nüfus artışı yapı sektörünü de etkilemiştir. Barınma 
gereksiniminin artması konut talebini yükseltmiş ve özellikle daha konforlu iç mekanlar sunan nitelikli 
konut ihtiyacı artmıştır. Bunun yarattığı enerji gereksinimi, yaşanan enerji sıkıntısı ve enerji üretiminin 
yüksek maliyeti, dünya genelinde enerji korunumunun gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
 
Ülkemizde, tasarım aşamasında, enerji etkin bina tasarımı konusu yeterince ele alınmadığından, 
binaların büyük bir çoğunluğu üretim ve kullanım aşamalarında, gereğinden fazla kaynak ve enerji 
tüketerek çevreyi kirletmektedir. Kullanılan enerjinin büyük bir kısmı da yapma ısıtma ve soğutma 
sistemleri için harcanmaktadır. Ülkemizde, binalarda tüketilen enerjinin %80’i ısıtma amacıyla 
kullanılmaktadır [3]. Bu nedenle, sanayiden sonra en çok enerji tüketen sektör olan yapı sektöründe 
enerji tüketimini azaltmak enerji etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. 
 
Görüldüğü gibi, yapı sektörünün küresel ısınmada ve enerji tüketimindeki payı büyüktür. Bu 
çalışmanın amacı da, mimar ve mühendislerin tasarım aşamasında binanın enerji tüketimine 
müdahale edebileceğini göstererek, çevreye duyarlı bir mimarlık bakış açısı geliştirilmesine, böylelikle 
enerji ihtiyaçlarını ve çevre kirliliğini azaltıp doğal kaynakların ve yok olan habitatların korunmasına 
yardımcı olmaktır.  
 
 
 
 
2. ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMINDA ETKİLİ OLAN DEĞİŞKENLER 
 
Enerji etkinliği, enerji üretimi ve iletiminde etkinliğin yanı sıra, enerjinin kullanımında da etkinliği 
kapsamaktadır [4]. Ancak enerji verimliliğini sağlarken konfor koşullarından taviz vermemek çok 
önemlidir. Enerji etkin bina tasarımında pek çok değişken için en uygun değerlerin düşünülmesi 
gerekmektedir.  
 
Binaların görevi, kullanıcıların biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının tümünü en uygun 
düzeyde sağlayan bir yapma çevre oluşturmaktır. Kullanıcıların iklimsel ihtiyaçları da, insan sağlığı, 
konforu ve verimliliği için karşılanması gereken biyolojik ihtiyaçlar arasındadır [5]. Hem bu ihtiyaçların 
karşılanması hem de fizyolojik ve psikolojik açıdan kullanıcının çevresinden hoşnut olması için iklimsel 
konfor koşullarının bina içinde sağlanması gerekmektedir. Enerji etkin bina tasarımında, konfor 
koşullarının sağlanmasında etkili olan değişkenler; kullanıcıya, iklime ve binaya ilişkin değişkenler 
olmak üzere üç grupta incelenebilir.  
 
 
2.1. Kullanıcıya İlişkin Değişkenler 
 
Kullanıcıya ilişkin değişkenler kullanıcı niteliği ve durumuna ilişkin değişkenler ve fizyolojik değişkenler 
olarak sıralanabilir [6]. 
 
Kullanıcı niteliği ve durumuna ilişkin değişkenler, kullanıcıların metabolizma hızı (aktivite düzeyi), 
kullanıcıların giysi türü ve kullanıcıların mekandaki konum ve duruş şekli ile ilgili değerlerdir [5,7]. 
Fizyolojik değişkenler ise, ortalama vücut sıcaklığı, deri sıcaklığı, terleme miktarı ve kalp atışı gibi 
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objektif ve görülür terleme ve termal duygu (veya hissediş) gibi sübjektif değişkenler olarak ele 
alınmaktadır [8]. 
 
 
2.2. İklime İlişkin Değişkenler 
 
İklime ilişkin değişkenleri, dış iklimsel değişkenler ve iç iklimsel değişkenler olarak iki grupta incelemek 
mümkündür. 
 
Kullanıcı için iç iklimsel konfor koşullarını sağlarken, dış iklimsel koşullarla ilgili veriler derlenerek bina 
ve yerleşme ölçeğinde çeşitli önlemler alınmaktadır. Güneş ışınımı, dış hava sıcaklığı, dış hava 
nemliliği ve rüzgar gibi dış iklimsel değişkenlerin düzenli ölçümleri, T.C. Başbakanlık Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır [6]. İç iklimsel değişkenler ise iç hava 
sıcaklığı, iç yüzey sıcaklıkları, iç hava hareketi ve iç hava nemidir. 
 
İklime ilişkin değişkenlerin değerleri, farklı iklim bölgelerinde ısıtmanın istendiği dönemin süresini de 
değiştirmektedir. Bu nedenle ısıtmanın istendiği süre her iklim bölgesi için farklı olacağından, binaların 
ısıtma enerjisi tüketimi de bu sürelere bağlı olarak değişim gösterecektir. Isıtmanın istendiği süre, iç 
hava sıcaklığı veya dış hava sıcaklığına bağlı olarak iki farklı yöntemle belirlenebilir [9]. İç hava 
sıcaklığı konfor değeri binaya ait tasarım değişkenlerinin değerlerine bağlı olarak değişebileceğinden, 
dış hava sıcaklığı esas alınarak belirlenmiş ısıtma süreleri, binaların ısıtma enerjisi tüketimi 
hesaplarında kullanılabilir.  
 
 
2.3. Binaya İlişkin Değişkenler 
 
Kullanıcıların iklimsel konfor ihtiyaçlarını minimum enerjiyle karşılayabilecek iç iklim koşullarını 
sağlayan bina, iklimsel konfor ve enerji etkinliği açısından en uygun binadır. Bina, dış çevre iklim 
koşullarının etkisini hafifleterek bina içi çevreye aktarma görevini üstlenir [5]. Dış iklim koşullarına bağlı 
olarak, bina iç ikliminin oluşmasında; binanın bulunduğu yer, yönlendiriliş durumu, diğer binalara göre 
konumu, bina formu ve bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri gibi değişkenler doğrudan 
etkilidir [10]. 
 
Binanın bulunduğu yer ile ilgili yerey parçasının baktığı yön, eğimi, konumu ve örtüsü gibi değişkenler, 
yerel iklim koşulları ve konfor koşulları düşünülerek değerlendirildiğinde, yapma ısıtma ve 
iklimlendirme ihtiyacının ve dolayısıyla enerji tüketiminin en aza indirilmesi ve hava kirliliğinin 
önlenmesine imkan sağlamaktadır [11]. 
 
Enerji etkinliği açısından binanın yönlendiriliş durumu, güneş enerjisi kazancı, gün ışığından ve 
rüzgarın serinletici etkisinden yararlanma veya korunma ile ilgilidir. Güneş ışınımı ve rüzgarın 
özellikleri, binaların yönlendiriliş durumuna göre değişim göstermektedir. 
 
Binalar, aralarındaki uzaklıklara (aralıklara), yüksekliklerine ve birbirlerine göre konumlarına bağlı 
olarak, birbirleri için güneş ışınımı ve rüzgar engeli haline gelebilirler [11]. Çevre binaların ve diğer 
engellerin, ele alınan binanın cepheleri üzerinde oluşturacağı gölgeli alanlarda direkt güneş 
ışınımından ısı kazancı söz konusu değildir. Bu alanlar yalnızca yaygın güneş ışınımından etkilenecek 
ve dolayısıyla binanın iç iklim elemanlarının değerleri, cepheleri hiç gölge almayan bir binaya oranla 
çok daha düşük olacaktır [5]. Bina aralıklarının hakim rüzgar doğrultusundaki değişimi, bina 
cephelerini etkileyen rüzgarın hızını da etkiler. 
 
Bina formu; biçim faktörü, bina yüksekliği, çatı türü (düz, beşik, kırma), çatı eğimi ve cephe eğimi gibi 
geometrik değişkenler ile tanımlanabilir. Binanın yatay ve düşey doğrultudaki boyutları, bina 
kabuğunun yüzey alanını belirlemektedir. Taban alanları aynı ancak farklı formlara sahip binaların dış 
cephe alanları farklı olacağından, bu binaların yüzeylerinde gerçekleşecek olan ısı geçişleri de farklı 
olacaktır [10]. 
 
Bina kabuğu ise, binayı dış iklim koşullarından koruyarak iç ve dış ortamı birbirinden ayıran saydam ve 
opak bileşenlerden oluşur. Bir binanın çevresiyle yaptığı ısı alışverişinin neredeyse tamamı bina 
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kabuğu yoluyla gerçekleşmektedir. Bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri, birim alandan dış 
hava sıcaklığı ve güneş ışınımı etkileri ile kazanılan ve kaybedilen ısı miktarını belirlemektedir. 
Kabuğun saydam ve opak yüzeylerinden geçen ısı miktarı, iç hava sıcaklığını ve iklimsel konforu, 
dolayısıyla da ısıtma ve iklimlendirme için harcanacak enerji miktarını etkilemektedir. 
 
Bina kabuğunun optik özellikleri, güneş ışınımına karşı yutuculuk, yansıtıcılık ve geçirgenlik 
katsayıları; termofiziksel özellikleri ise, toplam ısı geçirme katsayısı (U) , saydamlık oranı (SO), zaman 
geciktirmesi ve genlik küçültme faktörü olarak sıralanabilir [11]. 
 
Tasarım aşamasında bu değişkenlere yönelik alınan doğru kararlar, binalarda yapma sistemlerin 
yükünü, dolayısıyla enerji tüketimini azaltacaktır. Bu çalışmada da, tasarım aşamasında alınabilecek 
önlemlerle, binaların enerji tüketimini azaltmaya yönelik, örnek bir iyileştirme çalışması anlatılmaktadır. 
 
 
 
 
3. ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMINDA ISITMA ENERJİSİ TÜKETİMİNİ AZALTMAYA YÖNELİK 
BİR İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI 
 
Isıtma enerjisi tüketimi incelenecek bina olarak, ılımlı-nemli iklim bölgesinde yer alan İstanbul’dan bir 
toplu konut projesinin, 2 bodrum, zemin, 10 normal kat ve toplam 46 daireden oluşan bir bloğu 
seçilmiştir. Bina, 20 m x 22 m ölçüleri ile kareye yakın girintili çıkıntılı bir formdadır ve 392 m

2
 taban 

alanına sahiptir. Mevcut projenin normal kat planı ve cepheleri Şekil 1’de gösterilmektedir. 
 

 

 
 

Şekil 1. Mevcut proje normal kat planı ve cepheleri 
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Mevcut proje için ısıtma enerjisi hesaplamaları yapılırken, rüzgar almayan düz bir araziye yerleştiği ve 
diğer binalar veya engeller tarafından gölgelenmediği kabul edilmiştir.  
 
Mevcut projenin performansını değerlendirmek amacıyla, yıllık ısıtma yükleri, dinamik termal bir 
simülasyon programı olan Design Builder kullanılarak hesaplanmıştır. Simülasyon motoru olarak 
bütünleşik bir simülasyon programı olan Energy Plus programını kullanan Design Builder, hazır veri 
şablonları, meteorolojik veri tabanı ve 3 boyutlu modelleme olanağı ile kullanıcı kolaylığı için 
geliştirilmiş bir görsel ara yüz programıdır.  
 
Kullanıcı sayısı her daire için 2 olarak alınmıştır. Kullanıcıların aktivite düzeyi için ortalama bir değer 
olarak 110 W/kişi seçilmiştir. Isıtma enerjisi tüketimi hesaplanırken, bilgisayar, ofis ekipmanı, 
aydınlatma gibi gereçlerden sağlanan ısı kazançları hesaplara katılmamıştır. Projedeki tüm 
mekanlarda iç hava sıcaklığının eşit olduğu ve binanın tek zonlu olduğu varsayılarak hesaplama 
yapılmıştır. İç hava sıcaklığı konfor değeri 20°C alınmıştır.   
 
Dış çevre iklim koşulları için mevcut projenin bulunduğu il olan İstanbul’a ait iklimsel IWEC (enerji 
hesaplamaları için uluslararası iklimsel veri) veri dosyaları, AHSRAE İklim Dizayn Verilerinden alınarak 
kullanılmıştır. “Enerji Etkin Konut ve Yerleşme Tasarımı” adlı Tübitak araştırmasına göre ısıtma 
süresinin başlangıç ve bitişini belirleyen dış hava sıcaklığı değeri İstanbul için 15°C’dir [11]. Buna bağlı 
olarak, ısıtma sistemlerinin çalıştırılmasının öngörüldüğü dönemin başlangıcı 1 Kasım, bitişi ise 11 
Mayıs olarak alınmıştır.  
 
Mevcut projede, bina kabuğunun opak bileşeninin dış yüzeyinin koyu renkli ve yutuculuk katsayısının 
0,7 olduğu kabul edilmiştir. Kuzey ve güney cephelerinde saydamlık oranı %20, doğu ve batı 
cephelerinde ise %10 alınmıştır.  
 
Mevcut projeye ait saydam ve opak bileşenin toplam ısı geçirme katsayısı değerleri ve katmanlaşma 
detayları, ısı yalıtım raporlarındaki bilgilere dayanarak ve TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları’na 
uygunluğu kontrol edilerek belirlenmiştir. Saydam bileşenin (doğrama ve camın) TS 825’te izin verilen 
en yüksek U değeri İstanbul için 2,4 W/m

2
K iken, mevcut projedeki değer 2,3 W/m

2
K, bu değeri 

sağlayacak doğramanın U değeri (Ud) 3,4 W/m
2
K, camın U değeri (UC) ise 1,9 W/m

2
K’dir [12]. Opak 

bileşenin toplam ısı geçirme katsayısı değerleri ve katmanlaşma detayları ise Tablo 1’deki gibidir. 
 
Tablo 1. Mevcut Projeye Ait Opak Bileşenlerin Toplam Isı Geçirme Katsayısı Değerleri ve 
Katmanlaşma Detayları. 
 

 Malzeme Kalınlık (m) 
Mevcut proje  
U  (W/m

2
K) 

TS 825’te izin verilen 
Maksimum U  

(W/m
2
K) 

Tavan 

Alçı sıva 0,005 

UT = 0,39 UT = 0,40 Betonarme 0,2 

MW taş yünü 0,08 

Taban 

Mermer 0,02 

Ut = 0,57 Ut = 0,60 

Çimento harcı 0,02 

XPS 0,035 

Betonarme 0,7 

Çimento harcı 0,05 

Bitümlü örtü - 

Çimento harcı 0,1 

D
u
v
a
r 

Perde 
duvar 

Çimento harcı 0,007 

UD = 0,57 UD = 0,60 
EPS 0,06 

Betonarme 0,2 

Alçı sıva 0,005 

Tuğla 
duvar 

Çimento harcı 0,007 

UD = 0,60 UD = 0,60 

EPS 0,035 

Çimento harcı 0,012 

Tuğla (düşey delikli) 0,19 

Kireç harçlı sıva 0,028 

Alçı sıva 0,005 
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Mevcut proje için ısıtma enerjisi tüketimi hesaplanırken, yapma ısıtma sistemi için doğalgaz yakıtlı 
kaskad sistem öngörülmüştür. Buna göre, ısıtma için %90 verimle çalışan, doğalgaz yakıtlı ve sıcak 
sulu radyatörlü merkezi sistem seçilmiştir. Bu sistem kullanım saatleri olarak kabul edilen sabah saat 
05.00 – 09.00 ve 17.00 – 24.00 saatleri arası konfor sıcaklığı değeri olarak belirlenen 20°C için,  09.00 
– 07.00 ve 24.00 – 05.00 arası ise 15°C için çalıştırılmıştır. Mekanik havalandırma kullanılmamış, 
doğal havalandırmadan yararlanılmıştır. Nem kontrolü hesaplara dahil edilmemiştir. Bodrum katlarında 
ve çatı katında ısıtma ve soğutma yapılmadığı, ancak doğal havalandırma yapıldığı varsayılmıştır.  
 
Tüm bu bilgiler ışığında, Design Builder’da mevcut proje için ısıtma enerjisi tüketimi hesaplanmış ve 1 
Kasım – 11 Mayıs tarihleri arasındaki ısıtma enerjisi tüketimi toplamda 58756 kWh olarak 
belirlenmiştir. 
 
 
3.1. Enerji Etkin Tasarım Değişkenleri Yardımıyla Mevcut Proje İçin İyileştirme Alternatifleri 
Geliştirilmesi 
 
Mevcut projenin ısıtmanın istendiği dönemde harcadığı ısıtma enerjisi miktarı hesaplandıktan sonra, 
bu miktarı en aza indirmek amacıyla bazı tasarım değişkenlerine ilişkin iyileştirme alternatifleri 
geliştirilmiştir. Bu değişkenlerin enerji tüketimi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla, yapma ısıtma 
sistemine ilişkin veriler her alternatif için aynı alınmıştır. 
 
Mevcut projenin farklı dış iklim koşullarındaki performansını görebilmek için, ısıtma enerjisi tüketiminin 
önemli olduğu ılımlı-kuru iklim bölgesini temsilen Ankara ve soğuk iklim bölgesini temsilen Erzurum 
illeri seçilmiştir. “Enerji Etkin Konut ve Yerleşme Tasarımı” adlı Tübitak araştırmasına göre ısıtma 
süresinin başlangıç ve bitişini belirleyen dış hava sıcaklığı değeri Ankara için 13°C, Erzurum için ise 
12°C’dir [11]. Buna bağlı olarak her il için ısıtmanın istendiği dönem süreleri ise Tablo 2’deki gibi 
belirlenmiştir. 
 
Tablo 2. İstanbul, Ankara ve Erzurum İçin Isıtmanın İstendiği Dönem Süreleri [11]. 
 

İL 
Isıtmanın istendiği dönemin 
başlangıç ve bitiş tarihleri 

Isıtmanın istendiği 
gün sayısı 

İstanbul 1 Kasım – 11 Mayıs 192 

Ankara 11 Ekim – 21 Mayıs 223 

Erzurum 21 Eylül – 11 Haziran 264 

 

 Bina formuna ilişkin iyileştirme alternatiflerinin belirlenmesi 
 

Simülasyonlarda bina formunun ısıtma enerjisi tüketimi üzerindeki etkisini değerlendirebilmek 
amacıyla, henüz tasarım aşamasında denenebilecek, yaklaşık aynı taban alanına sahip çeşitli bina 
formu alternatifleri geliştirilmiştir. Bu alternatifler Tablo 3’te görülmektedir. 
 
Tablo 3. Bina formu alternatifleri. 
 

 Mevcut proje Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 

 

  
  

 

Alan (m
2
) 392 400 400 400 400 
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 Saydamlık oranına ilişkin iyileştirme alternatiflerinin belirlenmesi 
 

İstanbul, Ankara ve Erzurum için, önerilen tüm formlarda, doğu ve batı cephelerinde %10’luk 
saydamlık oranı sabit tutularak, kuzey ve güney cephelerinde belirlenen saydamlık oranı alternatifleri 
Tablo 4’teki gibidir. 
 
Tablo 4. Saydamlık oranı alternatifleri. 
 

 Saydamlık Oranı (SO) 

Kuzey cephesi %10 %20 

Güney cephesi %20 %30 %40 %20 %30 %40 

 

 Opak kabuk bileşenine ilişkin iyileştirme alternatiflerinin belirlenmesi 
 
Isıtma enerjisi tüketiminde iyileşme sağlayabilmek amacıyla, mevcut projedeki tavan ve tabanın TS 
825’i sağlayan U değerleri sabit tutularak, İstanbul, Ankara ve Erzurum illerinin her biri için, duvarda 
mevcuttan daha düşük iki U alternatifi belirlenmiştir. Geliştirilen iyileştirme alternatifleri, yalnızca dış 
duvarda ve sadece EPS (ısı yalıtımı) kalınlığı arttırılarak hazırlanmıştır. Buna göre, önerilen UD 
(duvarın toplam ısı geçirme katsayısı) değerleri ve bu değerleri sağlayan yalıtım kalınlıkları Tablo 5’te 
listelenmiştir. 
 
Tablo 5. Opak bileşen EPS kalınlık (m) ve UD (W/m

2
K) alternatifleri. 

 

 

İstanbul (max UD:0,60) Ankara (max UD:0,50) Erzurum (max UD:0,40) 

U:0,60 
(m.proje) 

U:0,50 U:0,40 
U:0,50 

(m.proje) 
U:0,40 U:0,30 

U:0,40 
(m.proje) 

U:0,30 U:0,20 

Perde 
duvar 

0,06m 0,07m 0,09m 0,075m 0,09m 0,125m 0,09m 0,125m 0,19m 

Tuğla 
duvar 

0,035m 0,05m 0,07m 0,05m 0,07m 0,105m 0,07m 0,105m 0,17m 

 

 Saydam kabuk bileşenine ilişkin iyileştirme alternatiflerinin belirlenmesi 
 
Saydam bileşen için iyileştirme alternatifleri belirlenirken, doğramanın U değeri sabit tutularak, 
simülasyon programındaki mevcut UC değerleri arasından seçim yapılmıştır. Seçilen değerler Tablo 
6’daki gibidir. 
 
Tablo 6. Camın toplam ısı geçirme katsayısı (UC) alternatifleri. 
 

 İstanbul Ankara Erzurum 

Mevcut proje Uc 1,9 1,9 1,9 

Uc iyileştirme alternatifleri  1,8 1,7 1,5 1,8 1,7 1,5 1,8 1,7 1,5 

 
 
3.2. İyileştirme alternatiflerine ilişkin ısıtma enerjisi tüketimlerinin hesaplanması 
 
Simülasyonlar iki adımda gerçekleştirilmiştir. İlk adımda, belirlenen illere bina formu ve saydamlık 
oranı alternatifleri uygulanmış, ikinci adımda ise, ilk adımda belirlenen en az enerji tüketen alternatif 
üzerinde UD ve Uc alternatifleri denenmiştir. Bu alternatiflere göre, simülasyon sonucu elde edilen 
sonuçlar İstanbul için Tablo 7-8, Ankara için Tablo 9-10 ve Erzurum için ise Tablo 11-12’de 
listelenmiştir. 
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Tablo 7. İstanbul için saydamlık oranı ve bina formu alternatiflerine göre, ısıtmanın istendiği dönemde 
ısıtma enerjisi tüketimi (kWh). 
 

 

A
lt
e
rn

a
ti
f  Mevcut proje Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 

SO 
    

 

a 
K %10 
G %20 

58751 57950 58130 59306 63774 

b 
K %10 
G %30 

57263 56550 56339 57480 62337 

c 
K %10 
G %40 

55824 
(%5) 

55217 
54694 
(%6,9) 

55611 61006 

d 
K %20 
G %20 

58756 
(Mevcut) 

57965 
(%1,3) 

58118 59523 63895 

e 
K %20 
G %30 

57309 56598 56404 57571 62488 

f 
K %20 
G %40 

55889 55286 54803 55754 61197 

 
İlk adımda mevcut proje üzerinden, ısıtma enerjisi tüketiminde yalnızca SO değiştirilerek %5, yalnızca 
bina formu değiştirilerek %1,3, hem SO hem de bina formu değiştirilerek ise %6,9 azalma 
gerçekleştirilmiştir. İkinci adımda ise (Tablo 8), Alternatif 2c üzerinden UD ve UC değerleri iyileştirilerek, 
ısıtma enerjisi tüketiminde %14,5 azalma sağlanmıştır.  
 
Tablo 8. İstanbul için UD ve UC alternatiflerine göre ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi 
tüketimi (doğalgaz tüketimi - kWh) 
 

 
Uc (W/m

2
K) 

1,9  1,8 1,7 1,5 

UD 

(W/m
2
K) 

0,60 54694 53283 53066 51209 (%6,4) 

0,50 52168 50954 50732 48857 

0,40 50085 (%8,4) 48866 48639 46738 (%14,5) 
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Tablo 9. Ankara için saydamlık oranı ve bina formu alternatiflerine göre, ısıtmanın istendiği dönemde 
ısıtma enerjisi tüketimi (kWh). 
 

 

A
lt
e
rn

a
ti
f  Mevcut proje Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 

SO 
    

 

a 
K %10 
G %20 

88487 86838 87021 89079 95419 

b 
K %10 
G %30 

86494 84949 84658 86367 93593 

c 
K %10 
G %40 

84565 
(%4,8) 

83149 
82449 
(%7,2) 

83879 91893 

d 
K %20 
G %20 

88831 
(Mevcut) 

87193 
(%1,8) 

87463 89586 95989 

e 
K %20 
G %30 

86873 85334 85157 86950 94199 

f 
K %20 
G %40 

84987 83577 83008 84534 92542 

 
İlk adımda mevcut proje üzerinden, ısıtma enerjisi tüketiminde yalnızca SO değiştirilerek %4,8, 
yalnızca bina formu değiştirilerek %1,8, hem SO hem de bina formu değiştirilerek ise %7,2 azalma 
gerçekleştirilmiştir. İkinci adımda ise (Tablo 10), Alternatif 2c üzerinden UD ve UC değerleri 
iyileştirilerek, ısıtma enerjisi tüketiminde %14,1 azalma sağlanmıştır.  
 
Tablo 10. Ankara için UD ve UC alternatiflerine göre ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi 
tüketimi (doğalgaz tüketimi - kWh) 
 

 
Uc (W/m

2
K) 

1,9  1,8 1,7 1,5 

UD 

(W/m
2
K) 

0,50 82449 80496 79985 77371 (%6,2) 

0,40 79547 77581 77065 74423 

0,30 75987 (%7,8) 74005 73485 70811 (%14,1) 
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Tablo 11. Erzurum için saydamlık oranı ve bina formu alternatiflerine göre, ısıtmanın istendiği 
dönemde ısıtma enerjisi tüketimi (kWh).  
 

 

A
lt
e
rn

a
ti
f  Mevcut proje Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 

SO 
    

 

a 
K %10 
G %20 

161230 158760 159190 163310 171100 

b 
K %10 
G %30 

160710 158420 158750 162810 170860 

c 
K %10 
G %40 

160310 
(%1,6) 

158180 
(%2,9) 

158470 162500 170720 

d 
K %20 
G %20 

162870 
(Mevcut) 

160400 
(%1,5) 

161240 165670 173130 

e 
K %20 
G %30 

162370 160080 160860 165220 172890 

f 
K %20 
G %40 

162000 159870 160580 164950 172780 

 
İlk adımda mevcut proje üzerinden, ısıtma enerjisi tüketiminde yalnızca SO değiştirilerek %1,6, 
yalnızca bina formu değiştirilerek %1,5, hem SO hem de bina formu değiştirilerek ise %2,9 azalma 
gerçekleştirilmiştir. İkinci adımda ise (Tablo 12), Alternatif 2c üzerinden UD ve UC değerleri 
iyileştirilerek, ısıtma enerjisi tüketiminde %11,9 azalma sağlanmıştır.  
 
Tablo 12. Erzurum için UD ve UC alternatiflerine göre ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi 
tüketimi (doğalgaz tüketimi - kWh) 
 

 
Uc (W/m

2
K) 

1,9  1,8 1,7 1,5 

UD 

(W/m
2
K) 

0,40 158180 155460 154440 150950 (%4,5) 

0,30 152270 149540 148520 145020 

0,20 146630 (%7,3) 143890 142860 139340 (%11,9) 



    _______________________  917 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 

 

SONUÇ 
 
Sanayileşme ile birlikte enerji kullanımının artması sonucu mevcut enerji kaynaklarının azalması ve 
artan çevre kirliliği, enerji etkinliğini gündeme getirmiştir. Enerjiyi etkin kullanmak, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını desteklemek ve mevcut kaynakların ömrünü uzatmayı öngören politikaları 
desteklemek pek çok ülkenin temel stratejileri arasına girmiştir. Yaşanan enerji sıkıntısında, ısıtma ve 
soğutma sistemleri için harcadıkları enerji nedeniyle binaların da önemli bir payı olduğu bilinmektedir. 
Binaların daha az enerji harcayacak hale getirilmesi konusunda öncelikli olarak yapılması gereken, 
tasarım aşamasında alınan kararların enerji kullanımındaki etkilerini göz önünde bulundurmaktır. 
 
Bu çalışmada; bir simülasyon programı yardımıyla, TS 825’e uygun şekilde tasarlanmış mevcut bir 
projeyi, daha az enerji harcayacak hale getirmek için, pasif tasarım değişkenleri ile ilgili önerilen çeşitli 
alternatiflerin; ısıtmanın istendiği dönemdeki ısıtma enerjisi tüketimi ve farklı iklim bölgelerinden 
seçilen temsili illerde tükettiği ısıtma enerjisi miktarları hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda elde 
edilen sonuçlar Tablo 13’te özetlenmektedir. 
 
Tablo 13. İstanbul, Ankara ve Erzurum için en az enerji harcayan alternatifler, iyileşme yüzdeleri. 
 

 

Isıtma enerjisi tüketimi (kWh) 
İyileşme oranı 

(%) 
Mevcut proje 

En az ısıtma enerjisi tüketimi 
gerçekleştiren alternatif 

İstanbul 58756 46738 %20,5 

Ankara 88831 70811 %20,3 

Erzurum 162870 139340 %14,4 

 
Mevcut proje ve geliştirilen iyileştirme alternatiflerinin simülasyon sonuçlarına göre, arsanın durumu, 
bina tasarımı vb. nedenlerden dolayı binanın formunda herhangi bir değişiklik yapılamadığı 
durumlarda bile yalnızca SO değeri değiştirilerek %5’e varan iyileşme sağlanabildiği görülmüştür. SO 
değeri ile birlikte bina formu da değiştirildiğinde ise, %7’lere varan iyileşme sağlamak mümkündür. 
 
Binanın bulunduğu iklim bölgesinin, elde edilen iyileşme oranları üzerinde önemli bir etkisi olduğu 
görülmüştür. Ilımlı bölgelerle karşılaştırıldığında, iyileşme oranlarının düştüğü gözlenmektedir. 
Buradan da, tasarım aşamasında bina formu, bina kabuğu gibi tasarım değişkenlerinin her iklim 
bölgesi için farklı şekilde ele alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.  
 
Ayrıca, tasarım aşamasında yalnızca pasif tasarım değişkenlerine yönelik önlemler alınarak ısıtma 
enerjisi tüketiminin özellikle önemli olduğu ılımlı ve soğuk iklim bölgelerinde, ısıtmanın istendiği 
dönemde ısıtma enerjisi tüketiminde %20’lere varan iyileşme sağlanabildiği görülmüştür. 
 
Mevcut bir binayı, sonradan yapılacak müdahalelerle enerji etkin hale getirmek yüksek maliyetli 
olacağından, binayı daha tasarım aşamasında enerji etkin olarak düzenlemek çok daha avantajlı 
olacaktır. Türkiye gibi konunun yeni yeni yaygınlaştığı ülkelerde, enerji etkin binalar konusunda 
toplumu daha çok bilgilendirmek ve teşvik etmek gerekmektedir. Bu amaçla, binalarda enerji etkinliği 
sağlama bilincinin geliştirilmesi için her seviyede geniş katılımlı eğitim faaliyetleri yürütülmeli, gerekli 
eğitim, teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar ile tasarımcı, yapımcı ve kullanıcılar enerji etkin tasarıma 
yönlendirilmelidir. 
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ÖZET 

 
Güncel çevre, enerji sorunları ve enerji tüketimleri açısından, binaların önemli bir etkiye sahip olması, 
binalarda enerjinin etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Binalarda enerjinin etkin kullanımı, sosyal 
refah, konfor koşulları, istenilen performans düzeyi ve kaliteden ödün verilmeden, enerji tüketiminin en 
aza indirilmesidir. Ülkemizde yıllardır süregelen, enerji etkin yaklaşımın göz ardı edildiği yapılaşma, 
enerji tüketimlerinin giderek artmasına yol açmaktadır. Ülke enerji ekonomisi açısından, mevcut 
binaların enerji etkinliklerinin değerlendirilmesi, enerji tüketimlerinin azaltılması için önerilerin 
geliştirilmesi, diğer bir deyişle enerji etkin iyileştirilmesi, günümüzde son derece önem taşımaktadır.  
 
Bina sektörü içerisinde, enerji tüketimlerinin önemli bir bölümünün gerçekleştiği mevcut konut 
binalarının, öncelikli olarak, enerji etkin iyileştime kapsamında ele alınması gerekmektedir. Böylelikle, 
bina sektöründe sağlanacak enerji tasarrufuna da önemli bir katkı sağlanacağı açıktır. Bu nedenle, bu 
bildiride, TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından inşa edilmiş bir konut projesinin, Türkiye’nin ılımlı 
nemli, sıcak nemli ve soğuk iklim bölgelerine yönelik enerji simülasyonları yapılmış, mevcut enerji 
tüketimlerinin ve CO2 salımının azaltılması için senaryolar geliştirilmiştir. Her bir senaryo için enerji 
simülasyonları ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve uygun seçeneğin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Enerji simülasyonları, EnergyPlus dinamik termal simülasyon motorunun kapsamlı arayüzü olan 
Design Builder simülasyon programı ve PV*SOL Expert programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada 
enerji simülasyon programı aracılığı ile elde edilen hesaplama sonuçları tartışılarak, enerji etkin 
yaklaşıma dayalı ileriye dönük yapılacak çalışmalara ışık tutulması hedeflenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Binaların enerji performansı, enerji etkin iyileştirme, konut binaları, enerji etkin 
tasarım.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Use of energy efficiently in buildings, is necessitated because of the significant impact of buildings on 
the up-to-date environment, energy issues and energy consumption. Effective use of energy in 
buildings, enables minimum energy consumption without compromising the social welfare, comfort 
conditions, required performance level and quality. In Turkey, building construction, disregarding 
energy efficient approach for a long time, cause to the gradually increase on energy consumption. In 
terms of national energy economics, evaluating the energy efficiency of existing buildings, developing 
suggestions for the reduction of energy consumption, in other words, energy efficient retrofitting is 
extremely important at the present day.  
 
Existing residential buildings, a great portion of energy consumed in the building sector, should be 
taken up primarily as a part of energy efficient retrofitting. In this way, it is obvious that significant 
contribution is also ensured to the energy savings in residential building sector. For this purpose, in 
this paper, it is aimed to carry out the energy simulations for a residential building constructed by TOKI 
(Housing Development Administration of Turkey ) for different climatic regions(temperate humid, hot 
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humid, and cold) of Turkey, to develope energy efficient scenarios in order to decrease the current 
energy consumptions and CO2 emissions, compare the acquired results of the energy simulations for 
each scenario and determine the appropriate option. The energy simulations have been carried out by 
means of the simulation programs, Design Builder, the comprehensive interface of dynamic thermal 
simulation engine of Energy Plus, and PV*SOL Expert. Moreover, it is aimed to show the way to the 
based on energy efficient approach for future studies by discussing the calculation results, obtained by 
means of energy simulations. 
 
Key Words: Building energy performance, energy efficient retrofitting, residential buildings, energy 
efficient design. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Küreselleşen çevre ve enerji sorunlarının, hızlı ve maliyet etkin olarak, çözüme ulaştırılmasında enerji 
etkinlik önemli bir rol oynamaktadır. Enerji etkinlik, enerji kaynaklarının üretiminden tüketimine kadar 
tüm aşamalarda en yüksek verimlilikte değerlendirilmesi, yeni teknolojilerin kullanımı ile üretimi, 
kaliteyi ve performansı düşürmeden, sosyal refahı engellemeden birim hizmet yada ürün miktarında 
enerji tüketiminin azaltılmasıdır. 
 
Dünya çapında nüfüs artışı ve yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak gittikçe artan, 
ekonomik ve sosyal açıdan önem arz eden bir enerji talebi söz konusudur. Öte yandan, artan enerji 
talebinin karşılanmasına yönelik kullanılan enerji kaynaklarının kıt ve tükenebilir olması, buna paralel 
enerji maliyetlerinin artması ve bu artışların dünya ekonomisindeki etkileri nedeni ile her alanda 
gelişmiş enerji etkinlik düzeyinin sağlanması tüm ülkelerin birincil önemli konusunu oluşturmaktadır.  
Dolayısıyla sürdürülebilir, dönüşüm ve büyümeyi kapsayan kaynak etkin bir ekonominin esasını 
gelişmiş enerji etkinlik düzeyi oluşturmaktadır. Gelişmiş enerji etkinlik düzeyinin sağlanması ile enerji 
tüketiminden kaynaklı çevresel etkilerin azaltılacağı da açıktır. 
  
Türkiye’nin artan enerji talebini karşılamada dışa bağımlılık oranı ve bundan kaynaklı risklerin çok 
yüksek düzeyde olduğu bilinmektedir.  Ekonomik, sosyal göstergelerle birlikte sera gazı emisyonu 
göstergelerine bakıldığında Türkiye ekonomisi, gelişmiş ülkelere kıyasla, “enerji yoğun” ve “karbon 
yoğun” olarak değerlendirilmektedir[1]. Bu değerlendirmeler, Türkiye için enerji etkin yaklaşımın 
önemini ve enerji tüketiminin azaltılması gerekliliğini vurgulamaktadır. 
  
Tüm dünya da olduğu gibi, Türkiye’de de tüketilen enerjinin sektörel dağılımında bina sektörü önemli 
bir yüzde teşkil etmektedir Binalarda tüketilen enerjinin büyük bir kısmı ise, kullanıcıların iklimsel 
konforunu sağlamak üzere mekanların ısıtılması, soğutulması ve havalandırılması için 
harcanmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde enerji ve çevre sorunlarının çözümünde enerji etkin binaların 
tasarlanması ve mevcut binaların enerji etkin olarak iyileştirilmesi giderek daha da büyük önem 
taşımaktadır. Bu açıdan mevcut konutların enerji performanslarının değerlendirilmesi, enerji 
tüketimlerini ve CO2 salımlarını azaltacak yönde enerji etkin önerilerin sunulması gerekmektedir. Bu 
bağlamda, yapılan bu çalışma ile Türkiye’de konut üretiminde etkin rol oynayan TOKİ tarafından inşa 
edilmiş toplu konut projesi ele alınmış, bu proje kapsamında referans konut bloğunun enerji etkin 
iyileştirilmesine yönelik uygulanabilecek öneri senaryolar sunulmuş ve önerilen her bir senaryo enerji 
simülasyonları aracılığı ile irdelenmiştir.  
 
 
 
 
2. YÖNTEM 

 
Çalışma, farklı iklim bölgelerinde mevcut konut binalarının enerji etkin iyileştirilmesine yönelik bina 
kabuğunda uygulanabilecek enerji etkin senaryoların önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Bu 
bağlamda, TOKI tarafından “kaynak geliştirme uygulaması” adı altında 2008 yılında İstanbul’da yapımı 
tamamlanmış bir toplu konut projesi ele alınmıştır. Konut projesinde belirlenmiş referans bir bloğun 
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enerji performansı değerlendirilmiş, enerji etkin olarak iyileştirilmesi için senaryolar önerilmiş ve bu 
senaryolara yönelik simülasyonlar yapılmıştır. Yapılan enerji simülasyonları sonucunda, elde edilen 
ısıtma ve soğutma amaçlı enerji tüketimi ve bu enerji tüketimlerinden kaynaklı CO2 salımları 
karşılaştırılmıştır. Simülasyonlar, Türkiye’deki farklı iklim bölgelerini temsil eden üç il için 
gerçekleştirilmiş olup bu iklim bölgelerinin açıklamaları ve temsili illeri, Tablo 1’de belirtilmiştir. 
 
Tablo 1. Çalışma Kapsamında Ele Alınan İklim Bölgelerine Göre Seçilen İller. 
 

İklim Bölgesi[2,3,4] İl Isıtma Derece-Gün Bölgesi (TS 825) [5] 

Ilımlı-nemli iklim bölgesi 
Sıcak-nemli iklim bölgesi 
Soğuk iklim bölgesi 

İstanbul 
Antalya 
Erzurum 

2. Bölge 
1. Bölge 
4. Bölge 

 
 
2.1. Bina modeli 
 
Ele alınan toplu konut projesi, 25 dönüm alan üzerine kurulu, 7 blok ve 408 konuttan oluşmaktadır. 
Şekil 1’de vaziyet planı verilen 7 blok içerisinden A1 blok referans blok olarak çalışma çerçevesinde 
irdelenmiştir. 
 

  

 
Şekil 1. Toplu Konut Projesinin Genel Görünümü ve Vaziyet Planı.  

 
Şekil 2’de yönlendirilmesi ve formu verilen A1 blok, 2 bodrum kat, zemin kat, 12 normal kat ve 13. katı 
dubleks olarak tasarlanmış 17 katlı bir yapı olup kat yüksekliği 2.79 m’dir. Çatı tipi yürünebilir teras 
çatıdır. Biçim faktörü (plandaki bina uzunluğu/bina derinliği) 1.37, A/V oranı (toplam dış yüzey alanı / 
bina hacmi) 0.19, taban alanı 573 m

2
 ve toplam bina yüksekliği ise 48.28 m’dir.  

 
Ele alınan A1 bloğun her katında dört konut birimi yer almakta olup her bir konut birimi şartlandırılmış 
(ısıtma/soğutma yapılan alan) tek bir zon olarak kabul edilmiştir. Her bir zon içerisinde kullanıcı aktivite 
düzeyi, 110 W/kişi olarak kabul edilmiştir. Kullanıcı giysi tipi, ısıtma dönemi için 1 clo, soğutma dönemi 
için ise 0.5 clo olarak ele alınmıştır. İç ortam konfor sıcaklığı ısıtma istenen dönem için 21ºC, soğutma 
istenen dönem için ise, 25ºC alınmıştır. Soğutma istenen dönemde, iç hava sıcaklığının 23ºC’in 
üzerinde olması durumunda, doğal havalandırmanın aktif olacağı kabul edilmiştir. A1 blok ısıtma 
sistemi, çatı katı yoğuşmalı kazan tipli merkezi sistem ve kullanılan yakıt doğal gazdır. Çalışmada 
soğutma sisteminin mevcut olduğu ve soğutma için elektrik enerjisinin kullanıldığı varsayılmıştır. 
 
A1 blok opak bileşenlerine ilişkin katman detayları, katmanları oluşturan malzemelerin ısı iletkenlik 
değerleri ve opak bileşenlerin U değerleri, Tablo 2’de verilmiştir. Saydam bileşen olarak plastik 
doğramalı (60 mm, U:1.912 W/m

2
K [6]) çift camlı pencere (4 mm düz cam + 12 mm hava + 4 mm düz 

cam, U:2.725 W/m
2
K [6]) sistemi kullanılmıştır. Saydamlık oranları (toplam saydam alan/toplam cephe 

alanı), kuzey, güney, doğu ve batı cepheleri için sırası ile, %14, %15, %24 ve %30 olarak 
belirlenmiştir.  
 

A1 blok 
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Şekil 2. A1 Bloğun Şematik Planı. 
 
Tablo 2. A1 Blok Opak Bileşenlerine İlişkin Detaylar (dıştan-içe). 
 

Opak bileşen Malzeme Kalınlık 
(m) 

λ  
(W/mK) 

U 
(W/m

2
K) 

Dış duvar(tip1) 

Dış sıva 0.03 1.60 

UD =0.371 
Isı yalıtım levhası (XPS) 0.05 0.035 

Bims duvar 0.20 0.193 

Alçı sıva 0.02 0.51 

Dış duvar(tip2) 

Dış sıva 0.03 1.60 

UD =0.576 
Isı yalıtım levhası (XPS) 0.05 0.035 

Perde duvar 0.20 2.50 

Alçı sıva 0.02 0.51 

Toprağa temas 
eden döşeme 

Temel betonu 1.00 2.50 

Ut =0.513 

Tesviye tabakası 0.03 1.65 

Isı yalıtım levhası(XPS) 0.04 0.035 

Koruma betonu 0.03 1.65 

Katkılı şap 0.05 1.40 

Laminat parke 0.01 0.08 

Teras çatı(tip1) 

Seramik kaplama 0.01 1.30 

UT =0.547 

Tesviye tabakası 0.03 1.65 

Keçe serilmesi 0.0017 0.19 

Isı yalıtım levhası (EPS) 0.05 0.033 

2 Kat su yalıtımı(EPDM) 0.006 0.30 

Meyil betonu 0.04 1.65 

Betonarme döşeme 0.14 2.50 

Alçı sıva 0.02 0.51 

Teras çatı(tip2) 

Çakıl 0.01 0.36 

UT =0.546 

Keçe serilmesi 0.0017 0.19 

Isı yalıtım levhası (EPS) 0.05 0.033 

2 Kat su yalıtımı(EPDM) 0.006 0.30 

Meyil betonu 0.04 1.65 

Betonarme döşeme 0.14 2.50 

Alçı sıva 0.02 0.51 

 
 
2.2. Senaryoların Belirlenmesi 
 
Çalışma kapsamında A1 bloğun ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimleri ve bu enerji tüketimlerinden 
kaynaklı CO2 salımının azaltılması amacıyla önerilen senaryolar üç kategori olarak ele alınmış olup, 
aşağıda açıklanmıştır.  
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 Opak bileşenlerin iyileştirilmesi (S1) 

 Saydam bileşenlerin iyileştirilmesi (S2, S3), 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan sistemlerin entegre edilmesi (S4). 
 
Yukarıda tanımlanan kategoriler kapsamında ele alınan senaryolar için yapılmış kabuller, Tablo 3’te 
verilmiştir. 
 
Tablo 3. Senaryolar ile İlgili Kabuller. 
 

Senaryo Kabuller 

S1 
S2 
S3 

S4 

Dış duvar ve teras çatı bileşenlerinde mevcut ısı yalıtım malzemesi kalınlığının artırılması, 
Mevcut cam sisteminin kaplamalı yalıtım camı ünitesi olarak değiştirilmesi,  
Güney, doğu ve batı cephelerinde gölgeleme araçlarının kullanılması,  
Teras çatı alanında fotovoltaik sistemlerin (PV) kullanımı. 

 
Tablo 3’te belirtilmiş olan senaryolar, çalışma kapsamında ele alınan ılımlı nemli iklim bölgesi temsili ili 
İstanbul, sıcak nemli iklim bölgesi temsili ili Antalya ve soğuk iklim bölgesi temsili ili Erzurum için ayrı 
ayrı irdelenmiştir.  
 
Opak bileşenlerin iyileştirilmesi kapsamında ele alınan S1 senaryosu ile farklı iklim bölgelerini temsil 
eden iller için dış duvar ve teras çatı bileşenlerinde mevcut ısı yalıtım malzemesi kalınlığının 
artırılması öngörülmüştür. S1 senaryosu kapsamında dış duvar (tip1/tip2) ve teras çatı(tip1/tip2) 
bileşenlerinde farklı iklim bölgeleri için öngörülen ısı yalıtım malzemesi kalınlık (m) ve opak bileşen U 
değerleri (W/m

2
K) (tip1/tip2) , Tablo 4’ te verilmiştir. 

 
Tablo 4. S1 Senaryosu Kapsamında Ele Alınan Isı Yalıtım Kalınlıkları ve Opak Bileşen U Değerleri.  
 

İklim Bölgesi- 
temsili il 

Yalıtım kalın. 
(Dış duvar)(m) 

UD tip1 
(W/m

2
K) 

UD tip2 
(W/m

2
K) 

Yalıtım kalın. 
(Çatı)(m) 

UT tip1 
 (W/m

2
K) 

UT tip2 
(W/m

2
K) 

Ilımlı nemli-İstanbul 
Sıcak nemli-Antalya 
Soğuk-Erzurum 

0.07 
0.06 
0.10 

0.306 
0.336 
0.243 

0.433 
0.494 
0.316 

0.08 
0.07 

0.125 

0.365 
0.411 
0.244 

0.365 
0.410 
0.244 

 
Saydam bileşenlerin iyileştirilmesi kapsamında ele alınan S2 senaryosu ile mevcut cam kalınlıkları 
(4mm+4mm), ara boşluk (12mm) ve doğrama sistemi (PVC) değiştirilmemiştir. Değiştirilen 
parametreler içerisinde, ara boşluk gazı (hava yerine argon gazı) ve farklı farklı cam yüzeylerine (2. 
veya 3. yüzey) yapılan kaplama (ısı kontrol, ısı ve güneş kontrol) tipleri yer almaktadır. Senaryo 
kapsamında ele alınan iklim bölgeleri için değişiklik gösteren camın ısı geçirme katsayısı (Ucam), 
çerçeve ve cam özelliklerine bağlı saydam bileşen ısı geçirme katsayısı (Up) ve güneş ısısı kazanç 
katsayısı (SHGC) değerleri, Tablo 5’te belirtilmiştir. 
 
S3 senaryosu kapsamında A1 bloğun güney, doğu ve batı cephelerinde yer alan belirli saydam 
bileşenlerin dış yüzeyinde gölgeleme aracı kullanıldığı varsayılmıştır. Gölgeleme aracı olarak 
alüminyum dış jaluzi sistemi kullanılmıştır. S3 senaryosu ile A1 bloğun mevcut soğutma enerjisi 
tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, ele alınan iklim bölgeleri için soğutmanın gerekli 
olduğu dönemler içerisinde gölgeleme aracının cephe yüzeyinde aktif konumda olduğu kabul 
edilmiştir.  İklim bölgelerini temsil eden iller için soğutma istenen dönemler, İstanbul ve Erzurum için 
21 Mayıs-21 Eylül, Antalya için ise 21 Nisan-21 Ekim olarak belirlenmiştir [3]. Çalışma kapsamında dış 
jaluzi sisteminin parça eğim açıları ve gün içerisinde aktif konumda olduğu zaman aralıkları, ele alınan 
iller ve gölgeleme aracının uygulandığı cepheler için, Olgyay yöntemi [7,8,9] kullanılarak belirlenmiştir. 
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Tablo 5. S2 Senaryosu Kapsamında Ele Alınan Saydam Bileşen Parametreleri.  
 

İklim Bölgesi-temsili il Saydam bileşen tanımı 
 

 Ucam  
(W/m

2
K) 

UP  
(W/m

2
K) 

SHGC 
 

Ilımlı nemli-İstanbul 
 
 
Sıcak nemli-Antalya 
 
 
Soğuk-Erzurum 

4mm (ısı kontrol kapl.e2=0.04) 
12mm argon gazı 
4mm (düz cam) 
4mm (ısı ve güneş kontrol kapl. e2=0.02)  
12mm argon gazı 
 4mm (düz cam) 
4mm (ısı kontrol kapl. e3=0.03) 
12mm argon gazı 
4mm (düz cam) 

 1.364 
 
 

1.321 
 
 

1.345 

1.5 
 
 

1.5 
 
 

1.5 

0.433 
 
 

0.296 
 
 

0.515 

 
S4 senaryosu kapsamında ise, A1 bloğun +39.06 kotunda yer alan yürünebilir teras çatı alanının 
tümünde (tip 1, 510.72m

2
) oluşturulan ve şebekeye bağlı olduğu varsayılan PV sistemlerin enerji 

performansı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, teras çatı alanında oluşturulan PV sistemlerin enerji 
performanslarını etkileyen PV hücre tipleri, panellerin yönlendirilmesi, panel eğim açısı, panel dizileri 
arasındaki gölgeleme mesafeleri gibi parametreler dikkate alınmış ve bu parametrelerin İstanbul, 
Antalya ve Erzurum illeri için uygun değerleri belirlenmiştir. S4 senaryosu kapsamında PV sistemlere 
ilişkin yapılmış kabuller, aşağıda belirtilmiştir. 
 

 Teras çatı alanlarında kullanımı uygun ve yüksek verimde çalışabilen kristal silisyum PV 
hücreleri tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında, monokristal (190W) PV paneller ve polikristal 
(220W) PV panellerin enerji performansları kıyaslamalı olarak ele alınmıştır. 

 Teras çatı alanlarında kurulacak PV paneller güneye yönlendirilmiştir. 

 Ele alınan iller için teras çatı alanlarında kullanılan PV panellerin optimum eğim açılarının 
belirlenmesi amacıyla analiz çalışmaları yapılmıştır. Analiz çalışması sonuçlarına göre PV 
paneller için belirlenmiş optimum eğim açısı değerleri, İstanbul ve Erzurum için 31°, Antalya 
için 32°’dir. 

 Mono kristal ve poli kristal panellerin kullanımı ile oluşturulan PV sistemler için panel 
dizilerinde gölgelenmeden kaynaklı kazanç kaybını %1’e indirecek mesafe aralıkları, panel 
dizileri arasındaki uygun gölgeleme mesafeleri olarak dikkate alınmıştır.  

 
 
2.3. Bina Enerji Performansının Değerlendirilmesi 
 
Geliştirilen S1, S2, S3 senaryoları ve mevcut durum (MD) analizi kapsamında bina enerji 
performansının değerlendirilmesine yönelik yıllık ısıtma (doğal gaz) ve soğutma (elektrik) enerjisi 
tüketimleri EnergyPlus dinamik termal simülasyon motorunun kapsamlı arayüzü, DesignBuilder 
simülasyon programı kullanılarak hesaplanmıştır. DesignBuilder programı, Energy Plus simülasyon 
motorunu kullanarak hızlı bir şekilde binaları modelleyebilen ve oluşturulan model ile ilgili 
detaylandırılmış bir dizi çevresel performans verisini sunabilen bir programdır [6]. Isıtma ve soğutma 
enerjisi tüketimlerine bağlı CO2 salım değerlerinin hesaplanmasında, IPPC Rehber’inde[10] belitilen 
Tier 1 (T1) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem direkt olarak üretim veya tüketim verilerinin emisyon 
faktörü ile çarpılmasını öngörmektedir [11]. Isıtma ve soğutma enerjisi tüketimlerine bağlı CO2 salım 
değerlerinin belirlenmesinde emisyon faktörü olarak Avrupa ülkeleri için belirlenmiş değerler 
kullanılmıştır [9]. S4 senaryosu kapsamında ise, teras çatı alanında oluşturulan PV sistemlerin enerji 
performansının değerlendirilmesi amacıyla yıllık elektrik enerjisi üretimi ve CO2 salım azaltım 
değerleri, PV*SOL Expert programı kullanılarak hesaplanmıştır. PV*SOL Expert programı, çatıya 
entegre veya taşıyıcı strüktürlü şebekeye bağlı fotovoltaik sistemlerin üç boyutlu modellenebildiği ve 
modellenen bu sistemlere ait detaylı gölgeleme analizlerinin yapılabildiği dinamik simülasyon 
programıdır [12]. 
 
A1 blok kapsamında irdelenen S1, S2, S3 senaryoları ve MD için hesaplanmış yıllık ısıtma enerjisi 
tüketimi ve ısıtma enerjisi tüketimine bağlı CO2 salım değerleri, Şekil 3’te, soğutma enerjisi tüketimi ve 
soğutma enerjisi tüketimine bağlı CO2 salım değerleri ise, Şekil 4’te belirtilmiştir. Toplam 
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(ısıtma+soğutma) enerji tüketimi ve toplam enerji tüketimine bağlı CO2 salım değerleri, Şekil 5’te 
verilmiştir. A1 blok kapsamında teras çatı alanlarında PV sistem kullanımının irdelendiği S4 senaryosu 
için hesaplanmış yıllık elektrik enerjisi üretimi ve CO2 salım azaltım değerleri ise, Şekil 6’da 
belirtilmiştir.  

  
 

Şekil 3. S1, S2, S3 ve MD İçin Yıllık Isıtma Enerjisi Tüketim ve CO2 Salım Değerleri. 
 
Şekil 3’te görüldüğü üzere, S1 ve S2 senaryoları ile ılımlı nemli iklim bölgesi temsili ili İstanbul ve soğuk 
iklim bölgesi temsili ili Erzurum için ısıtma enerjisi tüketim değerlerinde, mevcut enerji tüketimlerine 
kıyasla, azaltım sağlanmıştır. Sıcak nemli iklim bölgesi için ısıtma enerjisi tüketim değerlerinde, 
mevcut enerji tüketimlerine kıyasla, azaltımın sağlandığı senaryo ise, S1 senaryosudur. Önerilen 
senaryolar kapsamında ısıtma enerjisi tüketim değerlerinde, mevcut enerji tüketimlerine kıyasla, 
sağlanan azaltım ve artış oranları irdelendiğinde, dış duvar ve teras çatı bileşenlerinde mevcut ısı 
yalıtım kalınlığının artırıldığı S1 senaryosu ile İstanbul için %9.87, Antalya için %9.63, Erzurum için 
%16.11 oranında azaltım sağlanmıştır. Mevcut cam sisteminin değiştirildiği S2 senaryosu ile ısıtma 
enerjisi tüketim değerlerinde İstanbul için %6.89, Erzurum için %8.77 oranında azaltım sağlanırken, 
Antalya için %16.63 oranında artış gözlenmiştir. S3 senaryosu kapsamında, ele alınan tüm iklim 
bölgeleri için gölgeleme araçlarının soğutma istenen dönem süresince aktif konumda olduğu 
varsayılmıştır. Bu nedenle, S3 senaryosunun ısıtma enerjisi tüketim değerlerinde etkisi olmamıştır.  
 
Ele alınan senaryolar kapsamında, ısıtma enerjisi tüketimine bağlı CO2 salım değerlerinde sağlanan 
azaltım ve artış oranları, S1, S2 ve S3 senaryoları ile ısıtma enerjisi tüketiminde sağlanmış azaltım ve 
artış oranları ile benzerdir. 
 

  
 

Şekil 4. S1, S2, S3 ve MD İçin Yıllık Soğutma Enerjisi Tüketim ve CO2 Salım Değerleri. 
 
Şekil 4’te görüldüğü üzere, sıcak nemli iklim bölgesi temsili ili Antalya için soğutma enerjisi tüketim 
değerlerinde, mevcut enerji tüketimlerine kıyasla, önerilen tüm senaryolar ile azaltım sağlanmıştır. 
Sağlanan bu azaltım oranları, S1 senaryosu için %5.67, S2 senaryosu için %33.88 S3 senaryosu için 
ise %24.68’dir. Ilımlı nemli iklim bölgesi temsili ili İstanbul ve soğuk iklim bölgesi temsili ili Erzurum için 
soğutma enerjisi tüketim değerlerinde, mevcut enerji tüketimlerine kıyasla, S1 senaryosu ile artış, S2 
ve S3 senaryoları ile azaltım sağlanmıştır. Bu bağlamda, S1 senaryosu kapsamında hesaplanan artış 
oranları, İstanbul için %1.43, Erzurum için ise %18.13’tür. S2 ve S3 senaryoları kapsamında sağlanan 
azaltım oranları ise, sırası ile, İstanbul için %30.94, %34.16, Erzurum için %31.45, %48.02’dir.  
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Ele alınan senaryolar kapsamında, soğutma enerjisi tüketimine bağlı CO2 salım değerlerinde sağlanan 
azaltım ve artış oranları, S1, S2 ve S3 senaryoları ile soğutma enerjisi tüketiminde sağlanmış azaltım 
ve artış oranları ile benzerdir. 
 

  
 

Şekil 5. S1, S2, S3 ve MD İçin Yıllık Toplam Enerji Tüketimi ve CO2 Salım Değerleri. 
 
Şekil 5’te görüldüğü üzere, ılımlı nemli iklim bölgesi temsili ili İstanbul ve sıcak nemli iklim bölgesi 
temsili ili Antalya için önerilmiş tüm senaryolar ile toplam (ısıtma+soğutma) enerji tüketimlerinde, 
mevcut toplam enerji tüketimlerine kıyasla, azaltım sağlanmıştır. Soğuk iklim bölgesi temsili ili Erzurum 
için, S1 ve S2 senaryosu kapsamında, mevcut toplam enerji tüketimlerine kıyasla, azaltım sağlamış, S3 
senaryosu ise etkili olmamıştır. Toplam tüketilen enerji değerlerinde sağlanan azaltım oranları 
irdelendiğinde, S1 ve S2 senaryosu kapsamında, sırası ile, İstanbul için %8.82, %9.12, Antalya için 
%7.67,%8.41, Erzurum için %15.71, %9.04 oranında azaltım sağlanmıştır. S3 senaryosu ile ise, 
toplam enerji tüketimlerinde İstanbul için %3.04, Antalya için %11.86 oranında azaltım sağlanmıştır.  
 
Ele alınan senaryolar kapsamında, toplam enerji tüketimine bağlı CO2 salım değerlerinde, mevcut 
toplam enerji tüketimine bağlı CO2 salım değerlerine kıyasla, değişen oranlarda azaltım sağlanmıştır. 
Bu azaltım oranları, S1, S2 ve S3 senaryosu kapsamında, sırası ile, İstanbul için %6.88, %13.24, 
%8.92, Antalya için %6.56, %22.54, %18.97, Erzurum için ise, %14.75, %9.68’tir. 
 
S4 senaryosu kapsamında, teras çatı alanı üzerinde, monokristal ve polikristal panellerin kullanımı ile 
oluşturulmuş PV sistemlerden yıllık üretilen elektrik enerjisi ve CO2 salım azaltım değerleri de, ele 
alınan iklim bölgeleri için değişkenlik göstermiştir (Şekil 6). 
 

  
 

Şekil 6. S4 için Yıllık Elektrik Enerjisi Üretim ve CO2 Salım Azaltım Değerleri. 
 
Ele alınan iklim bölgeleri açısından teras çatı alanlarında oluşturulmuş PV sistemler irdelendiğinde, 
ılımlı nemli iklim bölgesi temsili ili İstanbul için mono kristal paneller ile 25.08 kW kurulu güç ve %86.9 
sistem performansına sahip PV sistem, poli kristal paneller ile ise, 24.86 kW kurulu güç ve %86.1 
sistem performansına sahip PV sistem oluşturulmuştur. Mono kristal paneller ile oluşturulan PV sistem 
ile yıllık 40,128 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup, A1 bloğun mevcut soğutma amaçlı tükettiği 33,413 
kWh’lık elektrik enerjisi karşılanmaktadır. Bu sistem ile CO2 salımında yıllık 35,561 kg ve dolayısıyla 
mevcut toplam enerji tüketimine bağlı CO2 salım değerlerinde %41.06 oranında azaltım 
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sağlanabilmektedir. Poli kristal paneller ile oluşturulan PV sistem ile yıllık 39,403 kWh elektrik enerjisi 
üretilmiş olup, A1 bloğun mevcut soğutma amaçlı tükettiği 33,413 kWh’lık elektrik enerjisi 
karşılanmaktadır. Bu sistem ile CO2 salımında yıllık 34,917 kg ve dolayısıyla mevcut toplam enerji 
tüketimine bağlı CO2 salım değerlerinde %40.32 oranında azaltım sağlanabilmektedir. 
 
Sıcak nemli iklim bölgesi temsili ili Antalya için mono kristal paneller ile 25.08 kW kurulu güç ve %83.9 
sistem performansına sahip PV sistem, poli kristal paneller ile 23.54 kW kurulu güç ve %83.3 sistem 
performansına sahip PV sistem oluşturulmuştur. Mono kristal paneller ile oluşturulan PV sistem ile 
yıllık 42,460 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup, A1 bloğun mevcut soğutma amaçlı tükettiği 87,688 
kWh’lık elektrik enerjisini %48.42 oranında karşılamaktadır. Bu sistem ile CO2 salımında yıllık 37,613 
kg ve dolayısıyla mevcut toplam enerji tüketimine bağlı CO2 salım değerlerinde %48.56 oranında 
azaltım sağlanabilmektedir. Poli kristal paneller ile oluşturulan PV sistem ile yıllık 39,571 kWh elektrik 
enerjisi üretilmiş olup, A1 bloğun mevcut soğutma amaçlı tükettiği 87,688 kWh’lık elektrik enerjisini 
%45.13 oranında karşılamaktadır. Bu sistem ile CO2 salımında yıllık 35,059 kg ve dolayısıyla mevcut 
toplam enerji tüketimine bağlı CO2 salım değerlerinde %45.26 oranında azaltım sağlanabilmektedir.  

 
Soğuk iklim bölgesi temsili ili Erzurum için mono kristal paneller ile 18.43 kW kurulu güç ve %88.7 
sistem performansına sahip PV sistem, poli kristal paneller ile 19.36 kW kurulu güç ve %88.0 sistem 
performansına sahip PV sistem oluşturulmuştur. Mono kristal paneller ile oluşturulan PV sistem ile 
yıllık 27,516 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup, A1 bloğun mevcut soğutma amaçlı tükettiği 9,055 
kWh’lık elektrik enerjisi karşılanmaktadır. Bu sistem ile CO2 salımında yıllık 24,385 kg ve dolayısıyla 
mevcut toplam enerji tüketimine bağlı CO2 salım değerlerinde %15.62 oranında azaltım 
sağlanabilmektedir. Poli kristal paneller ile oluşturulan PV sistem ile yıllık 28,672 kWh elektrik enerjisi 
üretilmiş olup, A1 bloğun mevcut soğutma amaçlı tükettiği 9,055 kWh’lık elektrik enerjisini 
karşılamaktadır. Bu sistem ile CO2 salımında yıllık 25,399 kg ve dolayısıyla mevcut toplam enerji 
tüketimine bağlı CO2 salım değerlerinde %16.27 oranında azaltım sağlanabilmektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ  
 
Günümüzde konut binalarının enerji etkin iyileştirilmesinde en önemli etkenlerden biri, konutların 
ısıtma ve soğutma amaçlı enerji tüketimlerini ve bu enerji tüketimlerine bağlı çevresel etkilerini 
minimize edecek şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesidir. Diğer bir etken ise, tükettiği enerjiyi bina 
kabuğuna entegre yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan sistemlerden karşılaması ve enerji 
tüketimine bağlı çevresel etki düzeyinde azaltım sağlanmasıdır. Enerji etkin iyileştirme çalışmaları 
kapsamında konut binalarının ısıtma-soğutma enerjisi tüketimleri ve konut binalarına entegre 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan sistemlerin verimi üzerinde belirleyici unsur olan dış iklimsel 
faktörlerin etkisi de dikkate alınarak uygun çözümlerin belirlenmesi gereklidir. Bu açıdan bu çalışmada, 
mevcut bir konut binası ele alınmış, bu mevcut konut binasının ılımlı nemli, sıcak nemli ve soğuk iklim 
bölgesinde yer aldığı varsayılarak bu iklim bölgelerinin dış iklimsel koşulları içerisinde mevcut enerji 
performansı değerlendirilmiş ve enerji etkin iyileştirilmesi amacıyla farklı senaryolar önerilmiştir. 
Çalışmada geliştirilen enerji etkin senaryolar aracılığı ile mevcut durumdaki ısıtma ve soğutma amaçlı 
enerji tüketimlerinin ve bu enerji tüketimlere bağlı CO2 salımlarının azaltılabileceği ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanan sistemlerden üretilen enerji değerleri ile mevcut enerji tüketimlerinin 
karşılanabileceği ve CO2 salımında azaltım sağlanabileceği vurgulanmıştır. 
 
Çalışma kapsamında irdelenen senaryoların birbirleri ile kıyaslamalı sonuçları dikkate alındığında, dış 
iklimsel faktörlere bağlı olarak senaryoların enerji tüketimlerine etkisi iklim bölgelerine göre değişkenlik 
göstermiştir. Toplam enerji tüketimlerinin azaltımında S1, S2, S3 senaryoları arasında en yüksek 
azaltımın sağlandığı senaryo, ılımlı nemli iklim bölgesi temsili ili İstanbul için S2 senaryosu(%9), sıcak 
nemli iklim bölgesi temsili ili Antalya için S3 senaryosu(%12), soğuk iklim bölgesi temsili ili Erzurum için 
ise, S1 senaryosudur(%16). Toplam enerji tüketimlerine bağlı CO2 salım değerlerinin azaltımında ise, 
İstanbul ve Antalya ili için en yüksek azaltımın sağlandığı senaryo S2 senaryosu (%13 ve %23) iken, 
Erzurum ili için ise S1 senaryosudur(%15).Yenilenebilir enerji kaynağı kullanılarak elektrik enerjisi 
üretiminin gerçekleştiği S4 senaryosu kapsamında elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Antalya 
ilinde PV sistemlerden en yüksek elektrik üretiminin sağlandığı ve yıllık soğutma enerjisi tüketimini 
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yaklaşık %50 oranında karşıladığı gözlenmiştir. Öngörülen PV sistem ile toplam enerji tüketimine bağlı 
CO2 salım değerlerinde ise, %45 oranında azaltım sağlanabilmektedir. İstanbul ilinde PV sistemlerden 
üretilen elektrik enerjisi değeri ise, Erzurum ilinde PV sistemlerden üretilen elektrik enerjisi değerinden 
daha yüksek olup her iki il için, PV sistemlerden üretilen elektrik enerjisi değeri ile yıllık soğutma 
enerjisi tüketimi karşılanmaktadır. Öngörülen PV sistemler ile toplam enerji tüketimine bağlı CO2 salım 
değerlerinde ise, İstanbul için %40, Erzurum için ise %16 oranlarında azaltım sağlanabilmektedir. 
 
Çalışma kapsamında sınırlı sayıda senaryo için değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları enerji 
etkin iyileştirme çalışmalarında farklı iklim bölgelerine göre farklı senaryoların geliştirilmesinin önemini 
göstermektedir. Ancak kabul edilebilir genel sonuçlara ulaşabilmek için  bu tür çalışmaların çok sayıda 
senaryo için gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. Enerji etkin değerlendirme çalışmaları, 
enerji tasarrufu sağlamak amacıyla özellikle çok sayıda kullanıcıyı etkileyen toplu konutlar için daha 
kritik olmaktadır. Uygun alternatifleri seçmek için maliyet analizlerinin de yapılması gereklidir. Mevcut 
binalarda ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimlerinin azaltılması ile elde edilecek kazanç, diğer 
sektörlerde de enerji maliyetlerinin azaltılmasını sağlayarak ülke ekonomisine önemli bir katkı 
sağlayacaktır. Ayrıca, bu tür çalışmalar ile mimari tasarım sürecinde alınacak doğru kararlar, binaların 
sınırlı ve kıt olan kaynakları daha az tüketmesini ve çevre kirliliğini önleyen, sağlıklı, konforlu, 
sürdürülebilir yerleşmelerin gerçekleştirilmesini sağlayabilecektir. Bu tür çalışmaların istenilen düzeyde 
gerçekleştirilebilmesi, hiç kuşkusuz konuya ilişkin yasal mevzuat ile olanaklıdır.  Bu açıdan, enerji etkin 
binaları tanımlayan, mimar/mühendise ve bina kullanıcılarına yol gösterici teknik bilgi ve kriterleri 
bütüncül bir yaklaşımla ele alan ve binaları enerji üreten sistemlerle entegre etmeyi hedefleyen enerji 
mevzuatının geliştirilmesi geleceğe dönük öncelikli çalışmalar olmalıdır.  
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GEÇERLİLİĞİ: BESTEST(BUILDING ENERGY SIMULATION 

TEST) PROSEDÜRÜ 
 
 

Cem Doğan ŞAHİN 
Gülden GÖKÇEN  
Zeynep DURMUŞ ARSAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Gelişmiş ülkeler, artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için alternatif çözümler aramaktadır. Bu 
çözümler arasında, yeni enerji kaynakları aramanın yanı sıra var olan enerjinin verimli kullanılması da 
önemli bir paya sahiptir. Avrupa Birliği’nde (AB), toplam enerji tüketiminin %40‘ından binalar 
sorumludur. Bu oran binalarda enerjinin verimli kullanılması halinde elde edilecek tasarrufun önemli bir 
göstergesidir. Bu nedenle AB, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ni (EPBD) 2002/91/EC 
uygulamaya geçirmiş ve her üye ülkenin binalarda enerji performansının hesaplanmasına yönelik bir 
metot geliştirmesi gerekliliğini belirtmiştir. Türkiye’de ise bu doğrultuda Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği 2009 yılında yürürlüğe girmiş ve ulusal hesaplama yöntemi BEP-TR ile birlikte değişik 
hesap yöntemleri oluşturulmuştur. Metotlar ancak doğrulanmaları koşuluyla geçerlilik kazanacaktır. Bu 
amaçla en çok bilinen ve kullanılan yöntem BESTEST (Building Energy Simulation Test) 
prosedürüdür. BESTEST, bina enerji simülasyon programlarının test edilmesi ve hata kaynaklarının 
teşhis edilmesi amacıyla kullanılan bir test yöntemidir. Bu çalışmada BESTEST prosedürü anlatılacak 
ve ulusal yöntem BEP-TR’nin BESTEST ile testinden elde edilen sonuçlar sunulacak ve tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: BESTEST, Binalarda Enerji Performansı, BEP-TR. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Developed countries are seeking for alternative ways to meet their increasing energy demand.  
Among those alternative ways, efficient use of the energy plays an important role as much as seeking  
alternative energy sources.According to the statement made by European Union (EU) , buildings have 
a proportion of  40% of total energy consumption. This percentage is the most prominent indicator of 
possible savings. Therefore, the EU legislated Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 
2002/91/EC stating that each member state should develop a methodology to calculate energy 
performance of buildings. Accordingly, Energy Performance of Buildings Directive went into force in 
Turkey in 2009 and calculation methodologies were developed such as national calculation 
methodology, BEP-TR. Methodologies are reliable as long as they are validated. BESTEST (Building 
Energy Simulation Test) is a well-known and common-used procedure to test and diagnose the 
building energy calculation methodologies. The purpose of this study is to intoduce BESTEST and 
give the BESTEST results of national calculation methodology, BEP-TR. 
 
Key Words: BESTEST, Building Energy Performance, BEP-TR 
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1. GİRİŞ 
 
Binalarda enerji performansı olgusu, yakın zamanda Türkiye’nin gündemine girmiş, çıkarılan yasalar 
ve uygulamaya konulan yönetmeliklerle gün geçtikçe ilgi odağı haline gelmiştir. Avrupa Birliği uyum 
süreci çerçevesinde, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu [1] doğrultusunda Binalarda Enerji 
Performansı (BEP) Yönetmeliği [2] 2009 yılında yürürlüğe girmiştir. Daha sonra binalarda enerji 
verimliliği çalışmalarına hız verilmiş ve 2010 yılında ulusal hesaplama yöntemi olan BEP-TR [3] 
geliştirilmiştir.  BEP-TR binaların enerji performans sınıflarının belirlenmesi için geliştirilmiş internet 
tabanlı, yarı dinamik simülasyon metodudur [4]. 
 
Binalarda enerji performansı ile ilgili düzenlemeler, ulusal yöntemler ve bunlara ait yazılımlar ile enerji 
simülasyon yazılımlarının da (EnergyPlus, Equest, Vabi, IESVE, ESP-rvb.) yaygın kullanımını 
beraberinde getirmiştir. Bina enerji simülasyon yazılımları dinamik yöntemler kullanırlar ve çok sayıda 
veri girişi ve zaman gerektirirler. Bununla birlikte, bu yazılımların kullanımı ve sonuçlarının 
yorumlanması uzmanlık gerektirmektedir. Basitleştirilmiş modeller ise genellikle iklim verileri, kullanım 
şekilleri ve konstrüksiyon teknikleri ile ilgili bir çok kabul kullanılarak oluşturulurlar ve dinamik enerji 
simülasyon yazılımlarına göre daha az veri girişine ihtiyaç duymaktadırlar. Basitleştirilmiş modeller 
aynı zamanda enerji analizi için hızlı araçlardır ve bu nedenle çoğu ülke kendi metodolojilerinde bu 
yaklaşımı tercih etmektedir. Ancak bu modeller bina enerji sınıfının belirlenmesinde saplamara neden 
olmaktadırlar [5]. 
 
Metodolojiler ancak ve ancak doğrulanmalarıyla geçerlilik kazanırlar. Bu amaçla en yaygın olarak 
kullanılan yöntem BESTEST (Building Energy Simulation Test) prosedürüdür. BESTEST, bina enerji 
simülasyon programlarının test edilmesi ve hata kaynaklarının teşhis edilmesi amacıyla kullanılan bir 
test yöntemidir [6]. Bu çalışmada BESTEST prosedürü anlatılacak ve BEP-TR’nin BESTEST ile 
testinden elde edilen sonuçlar sunulacak ve tartışılacaktır. 
 
 
 
 
2. BESTEST (BUİLDİNG ENERGY SİMULATİON TEST) 
 
BESTEST, bina enerji simülasyon programlarının test edilmesi ve hata kaynaklarının teşhis edilmesi 
için International Energy Agency (IEA) tarafından 1995 yılında geliştirilmiş bir metottur ve daha sonra 
ASHRAE 140 Standardı’nın [7] geliştirilmesinde de kullanılmıştır. Metot, simülasyon sonuçlarındaki 
farklı fiziksel işlemlerin etkisini değerlendiren bir çok test içerir [5]. Prosedürün amacı, açık izahlı test 
serileri oluşturarak yazılımları karşılaştırmak ve yazılımlardaki hata kaynaklarını teşhis etmektir. Hiçbir 
yazılım hesaplama yapmak için aynı tip veri girdisine ihtiyaç duymaz. Bu nedenle BESTEST’te değişik 
bina simülasyon yazılımlarının test edilebilmesi için tasarlanmış testler tanımlanmıştır [6].  
 
BESTEST ile yazılım doğrulaması yapmak yaklaşık olarak 2 – 5 gün sürmektedir. İyi bir bina enerji 
simülasyon yazılımı geliştirmenin yıllar aldığı düşünülürse, BESTEST, doğrulama analizi açısından 
kısa ve çabuk bir yol sağlamaktadır. BESTEST, mimarlar, mühendisler, yazılımcılar ve araştırmacılar 
tarafından aşağıda belirtilen çeşitli amaçlarla kullanılabilir [6]: 
 

 Test edilmesi planlanan yazılım sonuçlarının, BESTEST raporundaki referans yazılım 
sonuçlarıyla karşılaştırılması. 

 Çeşitli bina enerji simülasyonları arasındaki uyuşmazlığı tayin etmek için, birbirleriyle 
karşılaştırılması. 

 Bina enerji simülasyonlarındaki farklılıkların algoritmik kaynaklarının teşhis edilmesi. 

 Yazılımın, kod değişikliği sonrası, yalnızca istenen değişikliğin yapıldığından emin olunması 
için bir önceki versiyonu ile kontrol edilmesi.  

 Algoritmik bir değişiklik sonrası halinde yazılımı kendisiyle test ederek algoritmalar arasındaki 
hassasiyetin anlaşılması. 

 
BESTEST prosedürü üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm BESTEST prosedürünün nasıl 
uygulanması gerektiğine yönelik talimatlardan oluşmaktadır. İkinci bölüm, prosedürün uygulanması, 
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gelişimi ve sonuç elde edilmesine yöneliktir. Üçüncü bölüm ise referans program sonuçlarının tablo ve 
grafiklerini içerir. 

 
BESTEST, nitelik (qualification) ve hata teşhis (diagnostic) olmak üzere toplamda 36 testten 
oluşmaktadır. Ancak hata teşhis testlerini yapmak istemeyen bir kullanıcı sadece 14 tane nitelik testini 
uygulayabilir. Geriye kalan testler hata teşhis amaçlıdır. Test sıra numaralarındaki artış basitten 
karmaşık test yapısına doğrudur [6]. 
 
600 – 650 ve 900 – 950 nitelik testleri, ısıl karakteristiklerine göre sırasıyla düşük ve yüksek ısıl kütle 
testlerini temsil etmektedir. Bu testler, farklı pencere yönleri, yatay ve düşey gölgelendirme ve set-
back termostat gibi, yazılımların modelleme kabiliyetlerini test etmektedirler [6]. 
 
Hata teşhis testleri (195 – 320), her testte bir parametreyi değiştirerek, o parametrenin algoritma 
üzerindeki etkisini tespit etmeyi sağlar. Bu testler, hata teşhis aşamasında karmaşaya yol açan çok 
sayıdaki ısı transferi hadisesini minimal seviyeye düşürmek için nispeten basittir. Bazı yazılımlar, 
realistik olmayan nedenlerden dolayı bu testleri modelleyemeyebilirler. Bunun nedeni, basitleştirilmiş 
algoritmalar ya da kabuller içeren yazılımların, bazı basit hata teşhis testlerini olduğu gibi 
modelleyebilecek özelliklere sahip olmamasıdır. 395 – 440 hata teşhis testleri bu sorunu, 195 – 320 
testlerinden daha realistik, alternatif test serileri sunarak çözmektedir [6]. 
 
 
2.1. BESTEST’in Kullanılması 

 
BESTEST’in uygulanması Şekil 1 ve 2 ‘de belirtildiği gibi devam et ya da etme “go or no go” mantığı 
çerçevesindeki akış diyagramlarına dayanmaktadır. Şekiller testler boyunca yol gösterici olarak 
sayılabilecek nitelik ve hata teşhis akış diyagramlarını içerir, akış diyagramlarının temelindeki mantığı 
özetler ve testlerin uygulanmasıyla varılması gereken sonucu tanımlar [6]. 
 
Prosedür, kullanıcılara 600 nitelik testiyle başlamalarını belirtir. 600 testi düşük ısıl kütle nitelik 
testlerinin başlangıcıdır ve 650’ ye kadar devam eder. Testlerin yapılış sırası ve metodun hangi 
niteliğini test ettiği Şekil 1’de verilmiştir [6]. 
 

 
 

Şekil 1. Düşük Isıl Kütle Nitelik (qualification) Testleri Akış Diyagramı[6]. 
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Şekil 2. Düşük Isıl Kütle Hata Teşhis (diagnostic) Testleri Akış Diyagramı [6]. 
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Şekil 1’e göre Tablo 1’de verilen 600 testinin verileri test edilecek yazılıma girilmelidir. Daha sonra 600 
serisi diğer testlerde Tablo 1’de belirtildiği gibi test edilecek yazılıma girilmeli ve her bir testin 
simülasyon sonucu elde edilmelidir. Düşük ısıl kütle nitelik testleri tamamlandıktan sonra yüksek ısıl 
kütle (900 - 990) nitelik testlerine geçilmelidir. Ancak, anormal bir test sonucu düzeltilmeden bir 
sonraki teste geçilmemelidir. Eğer sonuçlar kabul edilebilir düzeydeyse 900 – 990 testlerine geçilmeli, 
prosedür benzer şekilde uygulanmalıdır. Testi uygulayan kişi, alternatif bir yaklaşım olarak, hata 
teşhisi yapabilmek için bütün testleri sıra gözetmeksizin uygulayıp, sonuçlarını buna göre 
değerlendirebilir [6]. 
 
Test edilen yazılım sonuçları BESTEST referans program sonuçları ile uyuşma gösteriyorsa, o 
yazılımın nitelik testlerinden başarıyla geçtiği sonucuna varılabilir. Eğer anormal test sonuçları 
gözlenirse Şekil 1-2 ‘de belirtilen akış diyagramı takip edilmelidir. Buna göre, hem nitelik hemde hata 
teşhis testlerindeki sonuçları akış diyagramlarına göre yorumlamak çok önemlidir. BESTEST’te 
anormal sonuçlar için belirtilmiş kesin bir teşhis yoktur. Genel olarak, BESTEST referans yazılımlarının 
sonuçlarından çok farklı bir sonuç iyi şekilde irdelenmelidir [6]. 
 
 
2.2. BESTEST’in Uygulanması 
 
600 testi temel test olup Şekil 3’te verilen test hacmini dikkate alır. Hacmin güney cephesine toplamda 
12 m

2
 ‘lik pencere alanı mevcuttur. Sonraki testlerde de aynı hacim kullanılacak ancak parametrelerde 

değişiklik yapılacaktır. Testler, değişiklik yapılan parametrelerin hesaplama üzerindeki etkisini 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Buna göre 610 testi, 600 testinden farklı olarak 1 metrelik yatay 
gölgelendirme içerir. 620 testi ise, sadece doğu ve batı yönlerinde 6 m

2
 ‘lik birer pencere içerir. 630 

testi, 620’den farklı olarak yatay 1 metre ve düşey 1’er metrelik gölgelendirme içerir [5]. 640 testi 600 
ile aynıdır ancak, Tablo 1’de belirtilen saatler arasında zaman ayarlı termostat içerir. 650 testi ise 
600’den farklı olarak Tablo 1’de verilen saatler arasında havalandırma yapıldığını belirtir [8]. Bu 
çalışmada sadece düşük ısıl kütle testleri yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir. 
 

 
 

Şekil 3. Nitelik 600 Testi Temel Yapısı. [6] 
 
Prosedürün uygulanması için bir diğer parametre ise iklim bilgileridir. BESTEST, temelinde herhangi 
bir iklim ve bölge için simülasyon yapabilen yazılımları test edebilmek için tasarlanmıştır [5]. Bu 
nedenle, testi uygulayacak kişilerin prosedürde yer alan iklim bilgilerini kullanmaları gerekir. 
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Tablo 1. 600 – 650 Nitelik Testleri Veri Girdileri (Özet) 
 

Test Test parametreleri 

Test 600 

Test hacmi ölçüleri: 8 m x 6 m x 2,7 m 
Pencere alanı: 12 m

2
 güney pencere 

Düşük termal kütle 
0.5 hava değişim sayısı (1/h) 
200 W iç kazanç 
20 

o
C ısıtma set sıcaklığı 

Upencere = 3 W/m
2
K , Pencere ısı transfer katsayısı 

Utavan = 0.318 W/m
2
K , Tavan ısı transfer katsayısı 

Utaban = 0.39 W/m
2
K , Taban ısı transfer katsayısı 

Udış duvar  = 0.514 W/m
2
K , Dış duvar ısı transfer katsayısı 

Isıtma ve soğutma sistem verimi: 1 

Test 610 600 ile aynı ancak güney cephesi boyunca 1 m yatay gölgelendirme var 

Test 620 600 ile aynı ancak pencereler doğu (6 m
2
) ve batı (6 m

2
) yönünde 

Test 630 620 ile aynı ancak yatay ve düşey 1 m gölgelendirme var 

Test 640 

600 ile aynı ancak 2300 – 0700 arası ısıtma açık<10ºC iç sıcaklık ise; 
0700 – 2300 ısıtma açık < 20ºC ise; 0000 – 2300 soğutma açık > 27ºC 
ise; Değilse ısıtma ve soğutma kapalı. 

Test 650 
600 ile aynı ancak ısıtma kapalı; 1800 – 0700 arası havalandırma fanı 
açık; 0700 – 1800 arası havalandırma fanı kapalı; 0700 – 1800 arası 
soğutma açık iç sıcaklık > 27ºC ise; 1800 – 0700 arası soğutma kapalı 

 
 
 
 

3. BEP-TR 
 
BEP-TR saatlik iklim verisi ve zaman çizelgelerini kullanan, ısıtma-soğutma mevsimlerinin ayrıca 
belirlenmesine gerek olmayan, RC (direnç-kapasite) modeli ile binanın saatlik ısıl davranışını aylık 
metotlara oranla daha gerçeğe yakın şekilde yansıtabilen, konfor koşullarının operatif sıcaklığa bağlı 
olarak tanımlanmasını olanaklı kılan, bina enerji yüklerine etki eden güneş kazançlarını, güneşin yıl, 
gün ve saat içindeki pozisyonunu dikkate alarak, güneş kontrol elemanlarının etkisini de hesaba 
katabilen, uzun dalga ışınımla atmosfere kaçan ısıyı dikkate alan ve bağımsız çok zonlu hesaplama 
yapan yarı dinamik bir metottur [4]. 
 
BEP-TR ilk olarak kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren kullanıcılardan alınan geri bildirimlerle, bir 
çok düzeltmeye maruz kalmış ve bugünkü halini almıştır.  Bu çalışmada, BEP-TR’nin Ocak 2013 
tarihindeki sürümü kullanılmıştır. 
 
 
 
 
4. BESTEST PROSEDÜRÜNÜN BEP-TR’YE UYGULANMASI 
 
BESTEST prosedürü, test edilecek yazılımların Amerika’nın Denver şehrine ait iklim verilerine göre 
test edilmesini gerektirir. Ancak BEP-TR’nin meteoroloji veritabanında Türkiye’deki iller için 
tanımlanmış veriler mevcuttur. Bu nedenle BESTEST’in orijinal iklim verisinden (Denver,ABD) farklı bir 
yerde uygulanabilmesi için bir yöntem geliştirilmelidir. Bu çalışmada testler İzmir iklim verilerine göre 
uygulanacaktır. 
 
BESTEST sonuçlarını, İzmir iklim verilerine ait sonuçlara çevirebilmek amacıyla Melo (2012)’de 
belirtilen yaklaşım uygulanmıştır. Yaklaşımda aracı program olarak DesignBuilder [9] kullanılmıştır. 
DesignBuilder, EnergyPlus [10] hesaplama metodolojisini temel alan, üç boyutlu tasarım arayüzü ve 
meteorolojik veritabanı ile desteklenmiş bir yazılımdır. Yazılım, meteorolojik veri tabanı, kullanıcı dostu 
arayüzü ve çok yönlü model tasarımı ile iç enerji ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için yararlı bir araçtır. 
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Ayrıca sıcak su ihtiyacı vb. harcamalar ile birlikte ısıtma-soğutma tüketimlerinin yıl boyunca dinamik 
hesaplamasını yapar, ortalama iç ortam ve yüzey sıcaklıklarının belirlenmesine yardımcı olur [11]. 
 
Bu yaklaşıma göre; ilk aşamada bütün BESTEST testleri, DesignBuilder için belirlenen hacim ısıtma 
enerjisi ihtiyacı sonuçlarının (QDB.Denver) BESTEST tarafından belirlenen (Qmin.Denver ve Qmax.Denver) 
minimum ve maksimum değerlerinin arasında olup olmadığından emin olmak için Denver, ABD iklim 
verileri hesaba katılarak uygulanır. BESTEST kabul aralığına ve DesignBuilder-Denver (QDB.Denver) 
sonuçlarına dayanarak, bütün test durumları için güven aralıkları (CImax ve CImin) belirlenir. CImax ve 
CImin sırasıyla 1 ve 2 denklemleri kullanılarak, BESTEST minimum/maksimum değerleri ve QDB.Denver 
sonuçları arasındaki bağıl farka göre hesaplanır. 
 

CImax= (Qmax.Denver – QDB.Denver) / QDB.Denver   (1) 
 

CImin= (Qmin.Denver – QDB.Denver) / QDB.Denver   (2) 
 
Daha sonra, aynı BESTEST testleri DesignBuilder’da İzmir iklim verileri kullanılarak hesaplanır 
(QDB.İzmir). DesignBuilder’daki İzmir iklim verilerine göre elde edilimiş simülasyon sonuçları ve daha 
önceden hesaplanmış olan güven aralıkları kullanılarak, İzmir için yeni BESTEST kabul aralıkları 3 ve 
4 denklemleriyle hesaplanır. 
 

Qmax.İzmir= (1 + CImax) * QDB.İzmir   (3) 
 
Qmin.İzmir= (1 + CImin) * QDB.İzmir   (4) 

 
Bu yaklaşım bir çok kabule dayanmaktadır. İdeal senaryoda, İzmir için kabul aralıklarının BESTEST 
prosedüründe yer alan bütün bina enerji simülasyon yazılımları kullanılarak oluşturulması önerilir. 
Ancak, prosedürde belirtilen yazılımların kullanılması önemli ölçüde zaman ve uzmanlık 
gerektirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada kullanılan yaklaşım, herhangi bir mahal ve iklim şartında, 
minimum bilgi ve veri gerektiren haller için ortalama BESTEST  kabul aralıkları oluşturmaya yarar [5]. 
 
 
 
 
5. SONUÇLAR 
 
Tablo 2’de referans programlarının Melo(2012) yöntemiyle İzmir için hesaplanmış BESTEST kabul 
aralıkları verilmiştir. Başka bir deyişle, bu değerler prosedürdeki en düşük ve en yüksek referans 
program sonuçlarının, İzmir için hesaplanmış değerleridir. Buna göre, prosedür BEP-TR yazılımına 
uygulanmış, ısıtma ihtiyacı sonuçları Şekil 3’te, soğutma ihtiyacı sonuçları ise Şekil 4’te verilmiştir.  
 
Tablo 2. İzmir İçin Hesaplanan BESTEST Kabul Aralıkları. 

 

 Isıtma Soğutma 

Test Qmin.İzmir (kWh/yıl) Qmax.İzmir (kWh/yıl) Qmin.İzmir (kWh/yıl) Qmax.İzmir (kWh/yıl) 

600 1889,87 2511,46 5255,03 7233,90 

610 1916,58 2546,34 3282,9 5147,82 

620 2062,04 2657,00 3740,34 6000,75 

630 2263,03 2898,91 2490,85 4330,03 

640 1080,75 1494,04 5250,84 7143,15 

650 - - 4513,64 6620,50 

 
Şekil 3 ve 4’te açık renkli çubuk BEP-TR sonuçlarını temsil ederken, koyu renkli çubuk DesignBuilder 
sonuçlarını temsil etmektedir. Kırmızı ve siyah renkli yatay çizgiler ise sırasıyla, Tablo 2’de verilen en 
düşük ve en yüksek eşik değerlerini temsil etmektedirler. Test sonuçları yeni eşik değerlerine göre 
değerlendirilecek ve yorumlanacaktır. 
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Şekil 3’te verilen sonuçlara göre BEP-TR, 600 testi için minimum eşik değerinin altında kalmıştır. Bir 
başka deyişle kabul aralığının içine girememiştir. Şekil 4’e göre BEP-TR, soğutma hesaplamasında 
mimimum eşik değerinin altında sonuç vermiştir. Bu durum Şekil 1’deki akış diyagramına göre 
değerlendirildiğinde, yazılımın temel ısı transferi problemi olduğu söylenebilir.  
 
610 testi sonuçlarına göre, BEP-TR ısıtma için kabul aralığının dışında kalmış, minimum eşik 
değerinin %13 altında sonuç vermiştir. Şekil 4’ te ise, BEP-TR soğutma tüketimini BESTEST kabul 
aralığının içinde hesaplamıştır. Şekil 1’deki akış diyagramına göre, yazılımın ısıtma tüketimi 
hesaplamasında güney gölgelendirme sorunu olduğu görülmektedir. Buna göre A12 hata teşhis 
(primitive diagnostic) testleri uygulanmalıdır.  
 

 
Şekil 3. BESTEST Düşük Isıl Kütle (Isıtma) Testleri Sonuçları. 

 
620, 600 testinden farklı olarak, sadece doğu ve batı yönlerinde 6 m

2
 ‘lik pencere içermektedir. Buna 

göre BEP-TR yazılımında simülasyon yapılmış ve sonuçlar Şekil 3 ve 4 ’te verilmiştir. Isıtma sonuçlara 
göre BEP-TR yazılımı İzmir için hesaplanmış BESTEST kabul aralığının içine girememiş ve minimum 
eşik değerinin %17,1 altında sonuç vermiştir. Soğutma sonuçlarına göre ise kabul aralığının içindedir. 
Bu durum, Şekil 1’deki akış diyagramına göre BEP-TR’nin doğu ve batı cephelerinde yansıma ve 
güneş geçirgenlik problemi olduğuna işaret etmektedir.  
 
630 testi, 620 testinden farklı olarak pencere uzunluğu boyunca 1 metrelik yatay ve düşey (sağ –sol) 
gölgelendirme içermektedir Buna göre, yazılımın ısıtma sonuçları BESTEST kabul aralığına 
girememiş ve minimum eşik değerinin %23,7 altında sonuç vermiştir. Şekil 4’te verilen soğutma 
ihtiyacı sonuçlarına göre ise BEP-TR, kabul aralığının içindedir. Şekil 1’deki akış diyagramı, yazılımın 
doğu ve batı yönlerine bağlı olarak gölgelendirme probleminin olduğunu ve hata teşhisinin 
yapılabilmesi için A14  (310 – 300) testinin uygulanması gerektiğini belirtir.  
 
640 testi yazılımın zaman ayarlı termostat özelliğini test etmektedir. Ancak BEP-TR yazılımının zaman 
ayarlı termostata göre hesaplama yapabilme özelliği yoktur. Bu nedenle, ısıtma test sonucu 600 testi 
ile aynıdır ve BESTEST maksimum eşik değerinin yaklaşık olarak % 8,9 üstündedir. Soğutma sonucu 
ise minimum eşik değerinin altında kalmıştır. Bu durum BEP-TR’nin zaman ayarlamalı termostat 
problemi olduğunu gösterir.  
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650 testi 600’ den farklı olarak havalandırmanın zaman ayarlı yapılıp yapılamayacağını test 
etmektedir. Şekil 4’te 650 testi için soğutma ihtiyacı sonuçları verilmiştir. 650 testinde ısıtma sistemi 
kapalı olduğu için ısıtma ihtiyacı hesaplanmamaktadır. BEP-TR’de zaman ayarlamalı havalandırma 
özelliği olmadığı için, havalandırma fanının çalışma zamanı aralığı dizayn edilememiştir. Her ne kadar 
soğutma ihtiyacı sonuçları BESTEST minimum eşik değerine yakın olsa da, bu durum BEP-TR’nin 
Şekil 1’de verilen akış diyagramına göre havalandırma probleminin olduğunu belirtir.  
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Şekil 4. BESTEST Düşük Isıl Kütle (Soğutma) Testleri Sonuçları.  
 
 
 

 
TARTIŞMA 
 
Bina enerji simülasyonu yazılımlarının hesaplama hassasiyeti, bina enerji sınıflarının belirlenmesinde 
önemli bir yere sahiptir. Yanlış hesaplamalar yanlış sonuçlar doğurabilir ve bina enerji sınıfının yanlış 
belirlenmesine yol açabilir. Bu doğrultuda Türkiye’nin ulusal hesaplama metodu olan BEP-TR’ nin 
hesaplamalarının doğruluğu BESTEST (Building Energy Simulation Test) prosedürü ile test edilmiştir. 
 
Prosedür sonuçlarına göre aşağıdaki yargılara varılabilir: 
 

 BEP-TR, ısı transferi algoritması gözden geçirilmeli, yazılımdaki hatalar düzeltilmelidir. 
Türkiye’de çok katlı ve çok konutlu binaların bulunduğu göz önüne alınırsa, bu hata enerji 
sınıflarının belirlenmesinde yanlışlıklara yol açabilecektir. 

 BEP-TR’nin gölgelendirme modellemesi soğutma için BESTEST kabul aralığında sonuçlar 
verirken, ısıtma için kabul aralığının dışındadır. Bu durum BEP-TR’nin gölgelendirme 
modellemesinin hatalı olduğunu göstermektedir.  

 BEP-TR, zaman ayarlı termostat özelliğine sahip değildir. Bu durum kesikli ısıtma-soğutma 
yapılan bir hacimdeki ihtiyaçların doğru hesaplanamamasına yol açabilir. 

 BEP-TR, mekanik havalandırma seçeneğine sahiptir fakat zaman ayarlı mekanik 
havalandırma seçeneği mevcut değildir. Alışveriş merkezleri ve çalışma ofisleri gibi kesikli 
çalışma düzenine sahip mahaller için bu durum sorun teşkil edebilir.  

 BESTEST, testlerin ısıtma ve soğutma sistem verimlerinin 1 kabul edilerek yapılmasını belirtir. 
Ancak BEP-TR’de ısıtma ve soğutma sistemi verimi sayısal olarak girilememektedir. Bu 
nedenle BEP-TR’deki sonuçlar tüketim değerlerini yansıtmaktadır.  
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Bu çalışmada sadece BESTEST düşük ısıl kütle testleri uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. 
BEP-TR yazılımının doğruluğunu tamamen değerlendirebilmek ve hataları teşhis edebilmek için 
BESTEST prosedüründeki testlerin tamamının uygulanması önerilir. Düşük ısıl kütle nitelik testleri 
sonucunda BEP-TR’nin gerek bina geometrisinin tanımlanmasına gerek ise ısıtma/soğutma 
sistemlerine bağlı olarak BESTEST kabul aralığının altında kalmaktadır. Bu durumun BEP-TR‘nin 
basitleştirilmiş saatlik yarı dinamik hesaplama metodolojisi ile de ilişkili olduğu söylenebilir. 
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Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Jeotermal elektrik santrallerinde verim artırma yöntemleri, jeotermal 
enerji teknolojileri ile enerji verimliliği ve binalarda enerji performansı konularında çalışmaktadır.  
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BİNA ENERJİ PERFORMANSI DEĞERLENDİRME 
ARAÇLARI - ENERJİ SİMÜLASYONU 

 
 

Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bugün artık tüm dünyada, binaların tıpkı makineler gibi performanslarına dayalı olarak sınıflandırıldığı 
standartlar, yönetmelikler ve kodlar geliştirmekte ve uygulanmaktadır. 2002 yılında yayınlanan Avrupa 
Birliği Bina Enerji Performansı Direktifi doğrultusunda, Türkiye’de de son on yılda önemli yasal 
düzenlemeler hayata geçmiştir.  
 
Bu bildiri kapsamında öncelikle performans simülasyonlarının genel tanımına yer verilmiş, çeşitli detay 
düzeyindeki bazı programlar hakkında bilgi verilmiştir. Bina enerji performansı yönetmeliklerinin genel 
gereklilikleri ile, Ülkemizde 2009 yılında yürürlüğe giren “Bina Enerji Performansı Yönetmeliği” 
incelenmiştir. Dünyada geniş kullanım olanağı bulmuş olan 6 simülasyon programının kapasiteleri, 
yönetmeliğin beklentileri çerçevesinde sorgulanmıştır. Ayrıca BEP-tr ulusal yazılımı da bu çerçevede 
eleştirel olarak ele alınmıştır. Sonuç değerlendirme, hem ilgili değerlendirme araçlarının Türkiye’de 
kullanılabilme potansiyellerini ortaya çıkarmakta, hem de ulusal hesaplama yöntemi ile uyumlu 
yazılımlar için gereklerin tanımlanmasını sağlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bina enerji performansı, Yönetmelikler, Enerji simülasyonu.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, various standards, codes and regulations which classify buildings based on their 
performances like machines are developed and become mandatory. Regarding EU Building Energy 
Performance Directive released in 2002, there are many essential regulations prepared, renewed or 
redeveloped in Turkey at last decade.  
 
In this paper, there is a general overview of performance simulations and introduces a few of them. 
General approach to building energy regulations and Building Energy Performance Regulation that 
released in Turkey (BEP) has been scrutinised. Considering basic requirements that listed in BEP 
regulation, abilities of 6 different simulation programs has been compared. From this point of view, 
BEP-tr national calculation software has been criticised as well. As a conclusion, it is aimed not only to 
reveal potential usability of related simulation tools but also to define necessities that a simulation tool 
has to have in order to applicable with national calculation methodology. 
 
Key Words: Building energy performance, Regulations, Energy simulation. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bina performansının değerlendirilmesinde söz konusu olan enerji performansı olduğunda, binanın 
hangi kriterlere dayalı olarak enerji etkinliğinin belirleneceğinin, standartlarca tanımlanması, 
yönetmelik ve yönergelerle de uygulama koşullarının açıklanması gerekir. Enerji etkin bina kavramı 
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çerçevesinde, her ülkenin kendi yerel koşulları içinde geliştirdiği standart, yönetmelik ve yönergeleri 
vardır. Bina enerji yönetmelik ve standartları, binalarda enerji korunumu potansiyelinin farkına 
varılmasına ve binalarda enerji etkin tasarıma ilişkin talebin artmasına yardımcı olmaktadır. Bu aynı 
zamanda enerji etkin politikaların geliştirilmesi için bir temel oluşturulmasını sağlamaktadır. 
 
Enerji etkin binanın başarısı, tasarımının başından itibaren, disiplinler arası bir ekip tarafından binaya, 
“entegre sistemler bütünü” olarak yaklaşılması ile sağlanır. Bu noktada performansın sınanması için 
tasarım sürecinin her aşamasında performans hesaplamaları gerçekleştirmek ve sonuçları tanımlı 
sınır değerler bağlamında yorumlamak üzere performans simülasyonlarından destek almak önemlidir. 
Böylece farklı uzmanlık alanlarına sahip tasarım ekibinin ortak bir dil üzerinden tasarım 
performansının iyileştirilebilmesine yönelik karar alabilmesi sağlanır.  
 
Bu çalışma ile binalarda enerji performansının iyileştirilebilmesine yönelik kullanılan enerji simülasyon 
programlarının genel bir tanımı yapılarak, ülkemizde 2009 yılında yürürlüğe giren “Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği” [1] çerçevesinde bu programların kullanılabilme kapasiteleri 
araştırılmaktadır. 
 
 
 
 
2. ENERJİ SİMÜLASYONU NEDİR? 
 
“Benzeşim” olarak da türkçeleştirilebilen simülasyon, karmaşık bir sistemin basitleştirilmiş bir modelini 
oluşturarak, gerçek sistemin davranışını tahmin etmek ve analiz etmek üzere bu modeli kullanma 
süreci olarak tanımlanabilir. Simülasyonun temel amacı, gerçek sistemden dikkatlice çekip çıkartılarak, 
sadece belirli gereklerle ilgili elemanların dikkate alınması ve göreli olarak daha önemsiz olanların göz 
ardı edilmesi ile gerçek sistem davranışını doğru olarak tahmin etmek üzere kullanılabilen bir model 
geliştirmektir [2]. 
 
Bina simülasyon programları, genellikle hesap yöntemlerine, modelleme düzeylerine, kullanım 
alanlarına göre sınıflandırılabilmektedir. Hendricx [3], bina simülasyonlarını binanın tasarımı 
sırasındaki boyut, biçim, vb. bilgilerinin değerlendirilebildiği modelleme araçları, tasarım 
alternatiflerinin geliştirilmesine yardımcı tasarım araçları ve bina performansı yaklaşımlarını (enerji 
akışı, strüktürel dayanım, akustik, vb.) değerlendiren analiz araçları olarak üçe ayırmaktadır. Binaların 
performansa dayalı tasarımı söz konusu olduğunda, her üç kategori de önem kazanmakta ve tasarım 
süreci boyunca entegre bir bütün olarak çalışmaları ve değerlendirmeye dahil edilmeleri 
gerekmektedir. Modelleme, tasarım ve analizi bir arada bulunduran, büyük, çok zonlu binalar ve 
bunların spesifik alanlara ait değerlendirmesini sağlayan, genellikle saatlik bazda ve her mekan için 
ayrı hesaplamalar gerçekleştirebilen araçlar, binanın entegre bir bütün olarak performansını analiz 
edebilen bina performans simülasyon programlarıdır. Bu detaylı simülasyon programları, çoğunlukla 
ısıl sistemlerin etkileşimi, ısıtma ve soğutma yükleri ile enerji tüketim hesaplamaları için 
kullanıldığından “bina enerji simülasyon programları” olarak nitelendirilmekte ve genelleştirilmektedir. 
Oysa ki günümüzde yaygın olarak, mekanların akustik performansı, yapay ve doğal aydınlatma 
performansı, bileşenler bazında malzeme performansı, yaşam döngüsü değerlendirme, yangın kaçış 
yolları, vb. gibi yine detaylı analiz gerektiren farklı alanlardaki performans sorgusu da “bina performans 
simülasyonları” yardımıyla gerçekleştirilebilmektedir. 
 
Bina performans simülasyonu adım adım ilerleyen ve geri dönüşlerle beslenen bir süreçtir. Problemin 
analizi ile başlayıp, sonuçların tasarım sentezine dönüştürüldüğü bu süreç, aşağıda sıralanan 
adımlardan biri veya bir kaçını içermektedir [2]: 
 

 problemin veya tasarım gereklerinin analizi, 

 modelden beklentiyle örtüşecek uygun simülasyon yazılımının seçilmesi, 

 binanın ve sistemlerinin gerçeğe uygun, ilgili elemanlarına ve niteliklerine dayalı modelleme 
gerçekleştirilmesi, 

 modelin yazılım gereklerine uydurulması (modelin kalibrasyonu), 

 ilgili koşulların (iç ortam konfor koşulları, iklim verisi, vb.) düzenlenerek simülasyonun 
gerçekleştirilmesi, 
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 bir çok değişken (enerji gerekliliği, maksimum yük, konfor parametreleri, emisyonlar, vb.) 
yardımıyla simülasyon sonuçlarının analizi, 

 Sonuçların ilgili tasarım bilgisine dönüştürülmesi. 
 
Bugün, bina performans simülasyonunun tasarımcılara uzmanlıklarını daha etkin kullanma, genişletme 
ve iyileştirme olanağı sunduğu kabul edilmektedir. Simülasyon, tasarımcılar için sadece fikirlerin test 
edilmesinde değil, aynı zamanda yeni fikirlerin geliştirilmesi ve sunulmasında da önemlidir.  
 
Bina ve sistemlerinin entegre tasarımının disiplinler arası bir ekiple yürütülmesi şarttır ve simülasyon, 
farklı disiplinler arasındaki iletişimi sağlamaya yönelik oldukça önemli bir teknoloji olarak da 
düşünülmelidir. 
 
Bina performans analizine yönelik pek çok simülasyon programı vardır ve gerek hesaplama 
yöntemleri, gerekse kullanıcı ara yüzleri bağlamında çeşitli detay düzeylerinde olmak üzere geniş bir 
yelpaze içinde yer almaktadırlar. Bir konuya ilişkin bir simülasyon programının seçimi, (a) projenin 
gereklerine, (b) analizin maliyeti ve süresine, (c) kullanıcının deneyimine ve (d) uygun simülasyon 
aracı verilerinin olanaklarına bağlıdır.  
 
 
 
 
3. BİNA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 
 
3.1. Binalarda Enerji Performansı ile İlgili Avrupa Birliği Direktifi 
 
Avrupa Komisyonunun Kasım 2000’de yayınladığı “Avrupa’nın Enerji Kaynaklarına ait Strateji” başlıklı 
Yeşil Bildiri’de (Green Paper), üç önemli noktaya değinilmiştir; 
 

 Avrupa Birliği üye ülkelerinin dış enerji kaynaklarına bağımlılığı giderek artmaktadır ve 
genişleme süreci de bu durumu güçlendirmektedir. Eğer önlem alınmaz ise, 2030 yılında dışa 
bağımlılık %70’lere varacaktır.  

 Bugün, Avrupa Birliği’nde sera gazı emisyonu artış eğilimdedir ve bu, iklim değişimine karşı 
geliştirilen tavır ve Kyoto Protokol’ü taahhütleri ile çelişmektedir.  

 Avrupa Birliği, enerji kaynaklarına ait mevcut koşulları değiştirebilmek üzere sınırlı bir alana 
sahiptir. Talep açısından bakıldığında, Avrupa Birliği’nin, özellikle binalarda ve ulaşım 
sektöründe enerji korunumunu geliştirmek adına müdahalede bulunması şarttır [6].  

 
Bu görüşler ışığında enerji kullanımında, mümkün olan her alanda tasarruf etmek zorunluluğu için 
yeterli gerekçenin olduğu görülmektedir. Konut sektörü ve üçüncül sektör (endüstri binaları dışında 
kalan ofis, alışveriş, otel, restoran, okul, hastane, spor merkezi, kapalı yüzme havuzu, vb. binaları 
kapsayan sektör) özellikle ısıtma, aydınlatma ve çeşitli ekipmanın en yoğun kullanıldığı alanlar olarak 
tespit edilmiş ve yapılan çeşitli araştırmalar ve uygulamalar sonucunda, diğer sektörlere kıyasla bu 
alanda önemli enerji tasarruf potansiyeli olduğu görülmüştür. 
 
Yeşil Bildiri, bu noktadan hareketle, yeni teknolojilerin desteklenmesi ve teşviki için yürütülen Birlik 
programlarının pek çok üye ülkede enerji etkin binalar için yeni standartların uygulanmasını ortaya 
çıkaracak başarıya ulaşamadığını ifade etmektedir.  
 
Aynı zamanda Mart 2000’de yürürlüğe giren Avrupa iklim Değişikliği Programı’nın en önemli başlıkları 
da binalardaki enerji korunumu ve buradaki potansiyeli değerlendirecek olası önlemlere ilişkindir. 
 
Tüm bu gerekçeler göz önünde bulundurularak, Mayıs 2001 de teklif olarak Komisyona sunulan 
“binaların enerji performansı” ile ilgili direktif, 16 Aralık 2002’de Avrupa Birliği Resmi yayın organında 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  
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3.2. Türkiye’de Durum 
 

Türkiye de Avrupa Birliği Ülkeleri ile benzer yaklaşımlar içinde, Avrupa Birliği’ne uyum süreci 
içerisinde, yeni yasal düzenlemeler getirmekte, mevcut yasalarını revize etmekte, enerji tasarrufu ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin düzenlenen yeni standart ve yönetmelikleri 
uygulamaya sokmaktadır. 
 
Bu yasal düzenlemelerin en önemlisi “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği”ni yürürlükten kaldıran 
“Binalarda Enerji Performansı (BEP)Yönetmeliği”dir.  Avrupa Birliğinin 2002/91/EC sayılı çerçeve 
direktifi doğrultusunda Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 05 Aralık 2008 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanarak 05 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
BEP Yönetmeliği’nin amacı, “dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet 
etkinliğini de dikkate alarak bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak 
hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit emisyonu açısından 
sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji 
performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin 
değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının 
sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve 
çevrenin korunmasını düzenlemek” olarak belirtilmiştir [1].  
 
Burada söz konusu olan birincil enerji için, binaların ısıtma enerjisi tüketimi, soğutma enerjisi tüketimi, 
aydınlatma enerjisi tüketimi ve sıhhi sıcak su üretimi için harcanan enerjinin toplamından söz 
edilmektedir.  
 
Bu yönetmeliğin bir gereği de her bina için “Enerji Kimlik Belgesi” hazırlanmasıdır. Enerji Kimlik 
Belgesinin hazırlanmasında kullanılacak olan Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi, binanın 
enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek ve 
enerji performans sınıfını belirlemek için konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile 
alışveriş ve ticaret merkezleri gibi yönetmeliğin kapsamındaki mevcut ve yeni tüm bina tipleri için enerji 
performansını değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.  
 
Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi;  
 

1. Binanın ısıtılması ve soğutulması için ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanmasını,  
2. Net ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını karşılayacak sistemlerden olan kayıpları ve sistem 

verimlerini de göz önüne alarak binanın toplam ısıtma ve soğutma enerji tüketiminin 
belirlenmesini,  

3. Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini,  
4. Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve 

günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin 
hesaplanmasını,  

5. Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını kapsamaktadır [7].  
 
Bu hesaplama yöntemine dayalı olarak, Türkiye şartları için uygun ulusal bir yazılım geliştirilmiştir. Bu 
yazılımın, binalarda enerji kimlik belgesinin düzenlenmesini öngören ilgili yönetmelikte, kimlik belgesi 
vermekle yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından kullanılması zorunlu kılınmıştır. BEP-tr ulusal 
yazılımında, binaların ısıtılması ve soğutulması için ihtiyaç duyulan enerjinin hesaplanmasında temel 
alınan standart, TS EN ISO 13790’dır.  
 
 
 
 
4. DEĞERLENDİRME 
 
BEP Yönetmeliği esaslarına dayalı olarak, yönetmelik gereğince, BEP-tr ulusal yazılımının 
kullanılması zorunlu olsa da, büyük, karmaşık yapıda, çok zonlu binaların gerçeğe yakın enerji 
tahminleri ile performanslarının daha iyi bir noktaya taşınabilmesini sağlamak üzere, detaylı 
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simülasyon programları desteğine de ihtiyaç duyulmaktadır. Erten ve Yılmaz [8] da söz konusu olan 
enerji analizi olduğunda basitleştirilmiş hesap yöntemleri ile elde edilen sonuçların yanıltıcı olabileceği 
ve binanın sonuç performansının iyileştirilmesinde kullanılamayacağını belirtmektedir. Bu nedenle bu 
çalışma ile yeni tasarlanacak binaların performansının belirlenebilmesinde performans 
simülasyonlarının önemi vurgulanmak istenmektedir. 
 
Bu çerçevede Tablo 1’de yönetmelikteki temel amaçlar doğrultusunda performans simülasyonları ile 
hedefe ulaşabilmeye yönelik bir yorum yer almaktadır.  
 
BEP yönetmeliğinin beklentileri doğrultusundaki simülasyon entegrasyonu gereklerine, yukarıda sözü 
edilen simülasyon programlarından hangilerinin karşılık verebildiği Tablo 2’de sunulmaktadır.  
 
Tablo 1. BEP Yönetmeliği Amacı Doğrultusunda Bina Performans Simülasyonu Entegrasyon 
Olasılıkları 

 

BEP Yönetmeliği Amaç Simülasyon entegrasyonu 

Bina enerji performansı 
açısından mimari proje 
tasarımı 

Binaların ve iç mekanların 
yönlendirilmesinde, o iklim bölgesindeki 
güneş, rüzgar, nem, yağmur, kar ve 
benzeri meteorolojik veriler dikkate 
alınarak oluşturulan mimari çözümler 
aracılığı ile istenmeyen ısı kazanç ve 
kayıpları engellenmelidir. 

Mimari çözüm alternatiflerinin 
modellenmesi ile güneş gölge analizleri  
 

Bina içerisinde sürekli kullanılacak 
yaşam alanları, güneş ısı ve ışığı ile 
doğal havalandırmadan optimum 
derecede faydalanacak şekilde 
yerleştirilmelidir. 

 Yüzeylerin güneşlenme 
sürelerine dayalı analiz 

 Gün ışığı faktörü ve aydınlık 
düzeylerine ilişkin modelleme 

 Hava akış simülasyonu ile doğal 
havalandırma analizi  

Mimari uygulama projesi ve sistem 
detayları, ısı yalıtım projesindeki 
malzemeler ve nokta detayları ile 
bütünlük sağlamalı, ısı yalıtımında 
sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-
duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve 
taban-döşeme-duvar bileşim 
detaylarını ihtiva etmelidir. 

 Yapı kabuğunun modellenmesi,  

 Alternatif malzemelerin 
performans analizi  

 

Binanın yapılacağı yerin yenilenebilir 
enerji kaynak kullanım imkanlarının 
araştırılması ile oluşturulacak raporlar 
doğrultusunda alternatif mimari 
çözümler değerlendirilmelidir. 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarına 
imkan veren bileşen 
entegrasyonlarının araştırılması 

 Yenilikçi çözümlerin 
modellenmesi ve performans 
analizi  

Isıtma ve soğutma sistemleri 
tasarım ve uygulama 
esasları 

Binanın ısıtılması ve soğutulması için 
tasarlanacak olan mekanik sistemlerin 
enerji ekonomisi ve çevresel etkiler 
bağlamında kapasitelerinin belirlenmesi 
ve hesaplanması 

 Isıtma ve soğutma sistem 
tasarımını olanaklı kılan 
performans simülasyonu analizi 

Havalandırma ve 
iklimlendirme sistemleri 
tasarım ve uygulama 
esasları 

Binalardaki ısıl konfor memnuniyetinin 
ve enerji performansının arttırılması 
için gerekli kriterler bağlamında sistem 
tasarımının gerçekleştirilmesi 

 HVAC sistem tasarımını olanaklı 
kılan simülasyon uygulamaları 

 İç ortam hava kalitesinin analizi, 
CFD analizi 

Yıllık enerji hesabı ihtiyacı Binanın ısıtılması, sıhhi sıcak su 
üretimi, soğutulması ve aydınlatma için 
kullanılan enerjiler dikkate alınır. 

 Birincil enerji tanımına göre enerji 
performansının modellenmesi  
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Tablo 2. BEP Yönetmeliği’ndeki Beklentiye Göre Simülasyon Programları** Karşılaştırma Tablosu 
 

Simülasyon 
entegrasyonu 

ECOTECT Energy-10 e-QUEST* Energy-
Plus* 

Esp-r* TRNSYS* 

Mimari çözüm 
alternatiflerinin 
modellenmesi ile 
güneş gölge 
analizleri  

+ + + + + + 

Yüzeylerin 
güneşlenme 
sürelerine dayalı 
analiz 

+ + - + + + 

Gün ışığı faktörü ve 
aydınlık düzeylerine 
ilişkin modelleme 

+ - - + + + 

Hava akış 
simülasyonu (CFD) 
ile doğal 
havalandırma analizi 

- - - + + + 

Yapı kabuğunun 
modellenmesi 

- - - + + - 

Alternatif 
malzemelerin 
performans analizi  

+ + + + + + 

Yenilenebilir enerji 
kaynaklarına imkan 
veren bileşen 
entegrasyonlarının 
araştırılması 

- - - + + + 

Isıtma ve soğutma 
sistem tasarımını 
olanaklı kılan 
performans 
simülasyonu analizi 

- - + + + + 

HVAC sistem 
tasarımını olanaklı 
kılan simülasyon 
uygulamaları 

- - + + + + 

İç ortam hava 
kalitesinin analizi, 
CFD analizi 

- - - + + + 

* Bu simülasyon programları IEA SHC Tasks 8, 12 ve 22 içinde geliştirilmiş ve ASHRAE’nin ANSI/ASHRAE 
Standard 140-2001 Bina Enerji Analizi Bilgisayar Programları Standart Test Yöntemi (Standard Method of Test for 
the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs) adı ile standartlaştırılarak geçerli bir test yöntemi 
olarak kabul görmüş olan BESTEST yöntemi içinde karşılaştırma tabanı olarak kullanılan ve güvenilirliği standartça 
kabul edilmiş olan programlardır. 
** Burada söz edilen simülasyon programları ile ilgili özet bilgi ekte yer almaktadır. 

 
 
 
 
SONUÇ 
 

Binalarda enerji performansının iyileştirilebilmesine yönelik yapılacak analiz çalışmalarında beklentinin 
tasarım süreci başından itibaren alternatifler içinden seçim yapmaya dayalı bir yaklaşım olması 
gerekmektedir. BEP-tr yazılımı gibi proje tasarımı sona erdikten sonra performans doğrulamasının 
yapılacağı analiz araçları bile, farklı uygulamalarla sonuçlardaki değişimin ve iyileştirmenin görülmesini 
sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.  
 
Enerji analiz programları çoğunlukla süreç içinde “bunu nasıl gerçekleştirebilirim?” sorusunun cevabını 
değil, “bunu yaptığımda ne olur?” sorusunun cevabını aramak için kullanılmaktadır. Eğer tasarımcı en 
iyi tasarım seçeneğini yakalayabilmek için tasarım seçeneklerini test etmek isterse, her bir öneri 
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seçeneği ayrı ayrı simüle ederek sonuçlarını karşılaştırmak zorundadır. Tasarımcının ulaşmak istediği 
asıl amaca bağlı olarak, tasarım seçenekleri içinden seçim yapmak üzere, parametre değerleri 
azaltılarak veya çoğaltılarak ve sonuçları karşılaştırılarak en iyi sonucu vereni bulmaya çalışmaktadır.  
Sonuçta aslında tasarımcı analiz programına “bunu yaptığımda ne olur?” sorusunu sorup, analiz ve 
karşılaştırma gerçekleştirerek “bunu nasıl gerçekleştirebilirim?” sorusunun cevabını bulmaya 
çalışmaktadır. Bu nedenle tasarım araçları halen çeşitli tasarım parametreleri değiştirilerek 
sonuçlarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesine yönelik pratik yarar sağlamaktadır [2]. 
 
Bu çerçeveden bakıldığında, BEP-tr gibi ulusal bir yazılımın tasarım sürecinin başından itibaren hem 
mimarlarca hem de ilgili mühendislerce kullanılması son derece önemlidir. Aslında, BEP ulusal hesap 
yönteminde ayrıntısıyla yer alan çoğu parametrenin (içsel kazançlar, hava değişim oranları, güneş 
kazançları, ısıl kapasite, vb.), kullanıcının seçimine bırakılmadan varsayılarak hesaplamalara dahil 
edilmesi önemli sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Enerji analiz programlarının modelleme ve 
hesaplama sürecinde, BEP-tr yazılımından beklenenler aşağıda sıralanmaktadır [9]: 
 
Modelleme: Her ne kadar basit bir model kurgulanması yeterli olacaksa da, modelden beklenen, 
gerçeğe uygun boyut, biçim ve yüzey özellikleri gibi değerlendirmede önemli parametreleri göz ardı 
edecek kadar basitleştirilmiş olamaz. “Varsayım” zorunluluğunu en aza indirecek önlemler geliştirmek 
ve kullanıcının seçimini etkin kılacak bir ara yüz oluşturmak gereklidir. Bilgi eksikliği giderilmediği 
sürece, bilinçsizce yapılan seçimler, yanlış yönlendirmelere ve başarısız sonuçlara neden olabilir. Bu 
aşamada uzman gerekliliği şarttır. 
 
Hesaplama: Net verilerle tanımlanmayan bilgilerin (örneğin HVAC sistem bileşenleri ve işletimi) 
hesaplamanın çalıştırılabilmesi için kabul edilmesi aşamasında, “akıllı kabuller”in devreye girmesi ve 
kullanıcının programın kabullerine güveniyor olması gereklidir. Akıllı kabulleri tanımlamak oldukça 
zordur.  
 
Sonuçların analizi: Elde edilen sonuçlar ile değerlendirmeden beklentilerin çakışabiliyor olması 
şarttır. Bu beklentinin baştan belirlenmiş olması, karşılaşılacak pek çok sorunu önceden çözecektir. 
 
Tüm bunlara ek olarak, ulusal yazılımın bir “tasarım analizi” değil, “sonuç performansı belirleme” 
programı olduğu düşünüldüğünde, binaya ilişkin tüm detaylı bilginin kullanıcı tarafından tanımlanabilir 
olması gerekmektedir. Bu noktada “varsayım”a ve “akıllı kabuller”e neredeyse hiç gerek kalmamalıdır. 
Ulusal yazılımın söz konusu olan sıkıntılarının giderilmesi ile gelişmiş yeni bir ulusal yazılımın elde 
edilmesi asıl hedef olmalıdır. Bu yazılımın geliştirilmesi aşaması devam ederken ise, uluslar arası 
düzeyde kabul görmüş, analizin karmaşıklık düzeyine uygun simülasyon programlarından biri ya da bir 
kaçı seçilerek, kurslar ve çalıştaylar aracılığı ile kullanıcılar eğitilmeli, BEP yönetmeliğine uygun 
analizlerin yapılması sağlanmalıdır. Hatta bu seçilen programlara, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) için 
gerek koşulların tanımlandığı bir modülün eklenmesi ile EKB ‘nin doğrudan bu programlar yardımı ile 
oluşturulması sağlanabilmelidir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] BEP, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Bayındırlık Bakanlığı, 2010. 
[2] Hensen, J.L.M. "Simulating building performance: just how useful is it?", REHVA Journal, nr. 4, 

Federation of European Heating, Ventilating and Air-conditioning Associations - REHVA, Brussels, 
18-24, 2003. 

[3] Hendricx, A., “A Core Object Model For Architectural Design”, PhD Thesis, Catholic University 
Louvain, Department of Architecture, Belgium, 28-30 (2000). 

[4] Hui, S. C. M., “Using Performance-based Approach in Building Energy Standards and Codes”, In 
Proc. Of the Chonqing-Hong Kong Joint Symposium 2002, 8-10 july, Chongqing, China, A52-61 
(2002). 

[5] Briggs, R. S., Brambley M. R., “Whole Building Energy Targets: A Methodology for Future 
Performance-Based Standards”, Proc. of Building Simulation ’91 Conference, IBPSA, August, 20-
22, Sophia-Antipolis, Nice, France, 631-637 (1991). 



    _______________________  956 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 

 

[6] CEC, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Energy 
Performance of Buildings”, presented by the Commision of the European Communities, Brussel, 
Belgium, 3-8 (2001). 

[7] Bayram, M., “BEP-tr Hesaplama yönteminde Referans Bina Kavramı ve Enerji Sınıflandırması”, X. 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan, İzmir (2011). 

[8] Erten, D. Yılmaz, Z., “LEED ve BREEAM Sertifikalarında Enerji Performans Değerlendirmesinin 
Karşılaştırılması”, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan, İzmir, 2011, 1541-1552. 

[9] Ulukavak Harputlugil, 2012, “Assessing the Accuracy of National Calculation Methodology of 
Turkiye (BEP-tr) by Using BESTEST”, ICONARCH-I, Proceedings of International Congress of 
Architecture-I, 15-17 November, Konya, Turkiye, pp. 66-75. 

[10] Autodesk Ecotect Analysis, http://www.autodesk.com 
[11] Energy-10, http://www.nrel.gov/buildings/energy10.html 
[12] Doe-2, http://www.doe2.com 
[13] Energy-Plus, http:// www.eere.energy.gov/buildings/energyplus 
[14] Esp-r,http://www.esru.strath.ac.uk/Programs/ESP-r.htm  
[15] TRNSYS, http://www.trnsys.com 

 
 
 
 

EK 
Aşağıda Tablo 2’de yer alan programlar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu programlar dışında uygulama 
alanları ve detay düzeyleri farklı pek çok program vardır. 
[en geniş simülasyon programları arşivi için bkz. http://www.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/] 
 
ECOTECT [10]: Çevresel performans analizinin karmaşık süreçlerini, tasarımcının kullanabileceği 
şekilde nasıl basitleştirilebileceğine yönelik yapılan araştırmalar çerçevesinde geliştirilen ECOTECT, 
tasarımın erken evrelerinin doğası ve buna yönelik bir analizin sonuçlarının, başlangıç tasarım 
kararlarının değerlendirmesinde ve çevresel etkileri optimize etmekte nasıl kullanılacağı sorusuna bir 
cevap olarak tanıtılmaktadır. ECOTECT ile; (a) herhangi bir geometri üzerindeki gölge ve yansıtma 
analizi yapılabilir, (b) güneş ışınımı ve gölgeleme yüzdeleri hesaplanabilir, (c) optimum gölgeleme 
elemanları oluşturulabilir, (d) malzeme maliyeti ve oluşum enerjisi hesabı elde edilebilir, (e) oluşturulan 
modelin her bir mekanının aylık ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanabilir, (f)herhangi bir mekan için 
saatlik içsel sıcaklıklar tahmin edilebilir, (g) gün ışığı faktörleri ve aydınlama düzeyleri belirlenebilir, (h) 
CAD dxf dosyaları ve diğer uyumlu dosyalar okunabilir, yazılabilir, (i) herhangi bir mekanın tüm 
geometrik akustik analizi gerçekleştirilebilir, (j) herhangi bir mekanın istatistiksel reverberasyon süreleri 
hesaplanabilir. 
 
ECOTECT, admittance yöntemine dayalı gerçekleştirdiği analizlerde, verdiği sonuçlar yaklaşık 
değerler taşımaktadır. Tasarımın ilk evrelerinde henüz kararları kesinleşmemiş mimarın performans 
etkinliğine yönelik doğru adımlar atabilmesine yardımcı olacak ve tıpkı tasarımın kendisi gibi sürekli 
geri dönüşlerle beslenen bir süreçte değerlendirme gerçekleştiren bir program için de, analiz sonrası 
verilerinin tam ve kesin değerler taşıyor olmasından çok karşılaştırmalı değerlendirme olanağı 
sağlayabiliyor olması yeterli görülmektedir. ECOTECT programının bugün için en üstün özelliğinin 
AutoCAD ile çalışabiliyor olması ve detaylı analiz programları için veri çıkışı sağlayabiliyor olmasıdır. 
 
Energy-10 [11]: Energy-10 maliyet etkinliğini de göz önünde bulundurarak, enerji etkin bina tasarımı 
gerçekleştirmek hedefindeki mimarlar ve mühendisler için çabuk sonuç alınabilecek bir analiz aracı 
olarak geliştirilmiştir. Çoğunlukla taban alanı 10,000ft

2
’den küçük ofis binaları ve konut binalarını 

karakterize eden tek ya da iki ısıl zon üzerinden analiz gerçekleştirmektedir. 
 
Bina bütününde yapılan analizlerde enerji korunumu ve maliyet etkinliği araştırılırken, günışığı 
denetimi, pasif güneş tasarımı ilkeleri, yüksek performanslı pencere tasarımı ve aydınlatma sistemleri 
gibi enerji etkinliği stratejileri hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. 
 
Energy-10 programının diğer programlara göre en önemli farklılığı analizi gerçekleştirilen binaya ait 
sonuçları, “düşük enerjili model” oluşturarak elde ettiği sonuçlarla karşılaştırma olanağı sağlamasıdır.  
Böylece, tasarımın başarısı, aynı bina tipinin en etkin sonucu veren değerlerle oluşturulmuş model ile 
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karşılaştırılarak gösterilmektedir. Bu aynı zamanda tasarımcıya, hangi tasarım parametresinde alacağı 
önlemlerin başarıya erişimi kolaylaştıracağına yönelik ipuçları da vermektedir.  
 
DOE-2 (eQuest) [12]: Detaylı analiz gerçekleştiren programların büyük çoğunluğu, (DOE-2, BLAST, 
TRNYSYS, SERI-RES, ESP-r, vb.),  oldukça detaylı modelleme gerektirmekte, ama performans 
tahmininde doğruya en yakın değerleri sunabilmektedir. Ancak, 2000’li yıllara kadar bu programlar için 
yapılan en büyük eleştiri, kullanımlarının oldukça zor, binayı tanımlarken, text formatında, oldukça 
karmaşık veri girişi gerektiren ve elde edilen çıktıların yine text formatında ve oldukça karmaşık, 
nümerik tablolar içermesi, bu nedenle anlaşılmasının güç olmasıdır. 
 
Bu programlardan biri olan DOE-2, binanın iklimi, mimarisi, işletim zaman cetveli ve HVAC 
ekipmanının tanımlanmasıyla, binanın enerji tüketimini ve enerji maliyetini saatlik bazda simüle 
etmektedir. ABD Enerji Departmanı (DOE)`nın sponsorluğunda 1979’dan bu yana geliştirilen DOE-2, 
enerji etkin binaların tasarımına, yeni teknolojilerin etkisinin analiz edilebilmesine ve enerji korunumu 
standartlarının geliştirilebilmesine yönelik olarak ABD ile birlikte, dünyada kırktan fazla ülkede geniş 
kullanım olanağına sahiptir.  
 
Bugün DOE-2’yi simülasyon motoru olarak kullanan çeşitli bina enerji analiz programları (Visual-DOE, 
Power-DOE, E-Quest, vb.) Windows`a dayalı grafik kullanıcı arabirimi (GUI) ve çeşitli algoritmik ve 
veritabanı iyileştirmeleri içeren yeni versiyonlarıdır. Bunlardan biri olan e-QUEST, veri hazırlanması ve 
veri girişi ile çıktıların izlenebilmesi için gerekli sürenin azaltılmış olması ve kullanımdaki kolaylık 
nedeniyle bina tasarımında yer alan tasarımcı ve mühendislerce, DOE-2`ye oranla çok daha yaygın 
kullanıma sahip olmuştur. 
 
Yeni olarak eQUEST, bazı kullanıcı sihirbazları ile uzmanlık gerekliliğini büyük ölçüde ortadan 
kaldırırken, özellikle bina tanımında ciddi sınırlılıklar getirmekte ve deneyimsiz kullanıcıyı programın 
kabullerine zorlamaktadır. 
 
Energy-Plus [13]: Energy-Plus programı, DOE-2 ve BLAST gibi geçerliliği çoğu yerde kanıtlanmış ve 
pek çok projelerde pratik kullanım olanağı bulmuş iki programın tüm deneyimleri üzerine, kavramsal 
bazda ve biraz daha tasarımın ilk evrelerine dönük yaklaşımlar hedeflemiş bir programdır.  
 
EnergyPlus pek çok mühendislik verisini bir arada bulundurması ve yüzlerce parametreyi 
değerlendirebilme şansına sahip olması açısından önem taşımaktadır. Ancak halen daha tasarım 
sonrasına, tasarımcı tarafından tüm kararların verilmesinden sonraki bir aşamaya performans 
değerlendirmesini bırakıyor olması, tasarım kavramına mühendislik alanı içinden bakıyor olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.  
 
Son birkaç yıldır Design Builder, Sketch-Up gibi tasarımcıya üç boyutlu modelleme imkanı sunan 
programlarla entegre çalışma yönünde başlatılmış olan çalışmalar başarılı sonuçlar verse de, detaylı 
analiz için gereken yüklü veri girişi halen tasarımın başında pek çok bilgiyi varsaymak zorunda olan 
tasarımcıyı zorlamaktadır.  
 
ESP-r [14]: ESP-r, enerji akışının ve çevresel kontrol sistemlerinin analizini gerçekleştiren dinamik bir 
ısıl simülasyon programıdır. ESP-r, tasarımcıya ve araştırmacıya iklimin, kullanıcı etkileşiminin, 
tasarım parametrelerinin, kontrol sistemlerinin enerji gerekleri ve çevresel koşulları nasıl etkilediği 
hakkında bir yargıya varabilmelerine yardımcı olmaktadır.  
 
Simülasyon sürecine her biri belirli uygulama ile katkıda bulunan, bir dizi programın bir araya 
gelmesinden oluşan ESP-r’ın birincil ara yüzü “proje yönetimi” uygulamasıdır. ESP-r, tasarım 
problemlerinin özelliklerini destekleyen “proje yönetimi” sayesinde, tasarım özelliklerine ve performans 
göstergeleri yardımı ile burada yapılacak değişikliklere yardımcı olacak fonksiyonlara sahiptir.  
Tasarım problemi olarak görülebilecekler; (a) opak ve şeffaf konstrüksiyon malzemeleri, (b) yüzey 
bitirmeleri, kullanıcı yoğunluğu, aydınlatma vb.yi içeren bina geometrisi ile pencere açıklıkları, 
gölgeleme elemanı pozisyonu ve elektrikli aydınlatma kontrolü gibi uygulamalar, (c) hava akış yolları 
(sızıntılar, kanallar) ve bileşenler (fanlar, damperler) veya CFD’ye dayalı hava akış modeli, (d) enerji, 
gaz ve buhar dönüştürücüleri veya PV piller yardımıyla elektrik üretimini içeren dinamik bileşenlerin bir 
arada olduğu ya da “ideal sistem” olarak geçtiği çevresel sistemler, (e) sensör-uygulama-uygulayıcı 
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ilişkilerini, belirli bir zaman cetveli ile sunan zonlar, hava akışı ve tesisat sistemleri için kontrol sistemi 
özellikleri. 
 
ESP-r, bina, tesisat ve elektrik ağı ile CFD’ye dayalı hava akış simülasyonunu bir araya getirmektedir. 
Hesaplama yöntemi olarak “finite difference” yöntemini kullanan ESP-r, 2006 yılına kadar yalnızca 
linux işletim sisteminde çalışabilmekteyken, 2006 yılında Windows ortamında çalışabilen sürümü 
geliştirilmeye başlanmıştır.  
 
TRNSYS [15]: Modüler sistem yaklaşımına dayalı bir enerji simülasyon programı olan TRYSYS, en 
esnek programlardan biri olarak tanımlanabilir. TRNSYS, bir grafik arayüz ve simülasyon motoru ile 
çok sayıda bina bileşeni, HVAC sistem bileşeni ve yenilenebilir enerji teknolojisi içeren kütüphaneden 
oluşmaktadır. Ayrıca kütüphanesinde yer almayan yeni bileşenlerin tanımlanmasını da olanaklı 
kılmaktadır. 30 yıldan uzun bir süredir, HVAC analizi ve boyutlandırması, çok zonlu hava akışı analizi, 
elektrik simülasyonu, güneş tasarımı ve bina ısıl performansı, analizi ve kontrolu hesaplamaları için 
kullanılmaktadır.  
 
Modüler yapısı nedeniyle TRNSYS çeşitli karmaşıklık düzeyindeki enerji sistemlerinin 
modellenmesinde esneklik sunabilmektedir. Yazılım koduna ve dokümantasyonuna erişim olanağı 
sağlaması nedeniyle kullanıcının kolayca standart kütüphane dışında tanımlama yapmasına olanak 
sağlayacak düzenleme yapmasına izin vermektedir. TRNSYS programı input dosyalarını oluşturmak 
üzere çek-bırak bileşenlerinden oluşan grafik ara yüzü (Simulation studio), kolayca bina girdi dosyası 
oluşturmayı sağlayan birimi (TRNBuild) ve kullanıcı olmayanlara TRNSYS tabanlı uygulamaları 
sağlayan bir programa (TRNEdit) sahiptir. Bazı ek bileşenlerin yüklenebilmesi için web tabanlı 
kütüphane olanağı ve yazılımda sıklıkla güncelleme imkanı sunmaktadır. Ayrıca TRNSYS COMIS, 
CONTAM, FLUENT, GenOpt, MATLAB ve Excel gibi diğer programlarla birlikte çalışabilecek ara yüze 
sahiptir. 
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ÖZET 
 
Bugün birçok sanayileşmiş ülkenin enerji tüketim yapısına bakıldığında bina sektörü tüketimi en büyük 
paya sahiptir. Bu nedenle de enerji verimliliği önlemlerinin birçoğu binaların enerji tüketimi üzerine 
yoğunlaşmıştır. Türkiye’de toplam enerji tüketiminin %37’sini binalar kaynaklıdır. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 Mayıs 2007 tarihinde çıkarılan Enerji Verimliliği Yasası ve Bayındırlık 
Bakanlığı’nın 5 Aralık 2008 tarihli Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile konutların enerji 
performansının belirlenmesi daha da önem kazanmaktadır. Buna karşın, konutların enerji tüketimini 
etkileyen pekçok parametre mevcuttur ve bu parametreler birbirleriyle ilişkilidir. Bu sebeple enerji 
tüketim parametreleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla kullanılan geleneksel istatistiksel 
yöntemlerin yanı sıra daha kapsamlı modellere ihtiyaç vardır. 
 
Bu çalışmada; kapsamlı modellere örnek olarak yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak İzmir’e bağlı 3 
ilçede (Konak, Karabağlar ve Balçova) bulunan 148 adet çok katlı binanın toplam enerji tüketimi 
tahminlenmiştir. Örnek binaların enerji performansları, Makina Mühendisleri Odası tarafından 
geliştirilen Konutlarda Enerji Performansı Standart Değerlendirme Metodu (KEP-SDM) kullanılarak 
belirlenmiş ve yapay sinir ağları sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Enerji tüketim girdileri olan imar 
durumu, ısıtma sistemi tipi, izolasyon varlığı, duvar toplam ısı transfer katsayısı, cam tipi, alan/hacim 
oranı, toplam dış yüzey alanı ve kat sayısı YSA modellerinde hem eğitim hem tahminleme 
aşamasında kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda en iyi tahminleme 3 gizli katman ile elde 
edilmiştir. R

2
 değerleri eğitim aşaması için 0,9821, test aşaması için 0,9685 bulunmuştur. Model 

duyarlılık analizi ile incelendiğinde tüm binanın enerji tüketimine en çok etki eden parametrenin ısıtma 
sistemi tipi olduğu görülmektedir. Cam tipi ile Alan/Hacim oranı en az etki oranlarına sahiptir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Yapay sinir ağları, Bina enerji tüketimi, Çok katlı binalar 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Building sector has the major portion when examined the energy consumption of developed countries. 
For this reason, most of energy efficiency studies concentrated on building energy consumption. 
Residential buildings are responsible for 37% of Turkey’s total energy consumption. After the Directive 
of Energy Performance of Buildings, launched in 2008 and The Turkish Energy Efficiency Law, 
launched in 2007, building energy consumption becomes more critical issue in Turkey. Energy 
consumption characteristics of residential buildings are complex and inter-related, comprehensive 
models are needed to understand relationships among energy consumption parameters. This study 
presents an approach towards assessing building energy performance simulation results using 
Artificial Neural Network (ANN) and a comparison with an energy simulation method called (KEP-
SDM) developed by Chambers of Mechanical Engineers. Both simulation tools are applied to 148 
apartment buildings selected from 3 municipalities (Konak, Karabağlar and Balçova) in İzmir-Turkey. 



    _______________________  962 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 

 

Total energy consumption of the buildings can be predicted well using variables, which are zoning 
status, heating system type, number of floors, wall overall heat transfer coefficient, glass type, 
area/volume ratio, insulation existence and total external surface area, both training and testing phase 
of ANN.  Best estimate is found with 4 hidden neurons and a good coherence is observed between 
energy simulation results and ANN results, 0.9821 for training phase and, 0.9685 for testing phase, 
respectively. 
 
Key Words: Artificial Neural Networks, Building Energy Consumption, Multi-Storey Buildings 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 

 
Türkiye’de enerji tüketimi diğer Doğu Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında daha azdır ancak genç ve 
devamlı artan nüfus ve sanayide beklenen gelişmeler Türkiye’nin büyük bir gelişim potansiyeli 
olduğunu göstermektedir. 2004 ve 2010 yılları arasında artan trendine rağmen, Türkiye’nin enerji 
tüketimi 2010 yılında 109.3 milyon ton petrol yada kişi başı 1.521 kg petrol ile hala gelişmiş ülkelerin 
seviyesinin gerisinde kalmıştır [1]. 2008 yılı ortasındaki ekonomik kriz ile enerji tüketimi artışı 2007 
yılında %5.7’den %1.7’ye düşmüştür. 2009 yılında da enerji tüketimindeki artış hızındaki gerileme 
devam etmiştir. Ancak 2010 ile 2013 arasında yıllık %2.5 artmıştır [2]. Öte yandan, Türkiye’nin 
enerjide dışa bağımlılığı 2009 yılında %70.5 iken 2011 yılında %72.4’e ulaşmıştır [3]. 14 yıllık periyot 
göz önüne alındığında bu yüzdenin 2020 yılında %82’e çıkması beklenmektedir [4].  
 
Artan nüfus ile Türkiye’nin kentleşme oranı 1990’da % 52,9 iken 2011’de  %74’e çıkmıştır ve 2020’de 
bu oranın %80 olması beklenmektedir [5]. Sonuç olarak büyük şehirlerdeki konutların sayısında artış 
gözlenmektedir. Bina sektörü, toplam enerji tüketiminin %37’sini (%18 konutlar, %19 konut dışı binalar 
için) toplam CO2 emisyonunun ise %32’sini oluşturmaktadır [6]. Buna karşın Türkiye’deki bina sektörü 
şimdiki seviyeye göre yaklaşık olarak %30-50 enerji tasarrufu potansiyeline sahiptir [2]. 
 
Binalarda enerji tüketimini değerlendirebilmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Basit regresyon 
analizlerinden karmaşık yazılımlara (EnergyPlus [7], DOE-2 [8] vb.)  kadar birçok teknik kullanılabilir. 
Geleneksel yöntemler arasında en yaygın olanını regresyon analizi oluştururken Kalogirou ve Bojic’ in 
çalışmalarında olduğu gibi yapay sinir ağları da binalarda enerji tüketimini tahminlemek için 
kullanılmaktadır [9]. Toplanan veri, girdi ve çıktılar arasındaki ilişkiyi yapay sinir ağına öğretir ve 
böylece model enerji tüketimini tahminler [10].  
 
Binalarda enerji tüketimini etkileyen ana faktörler; hacim ısıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu üretimi, 
aydınlatma, fan ve pompaların tüketimi, iç kazançlar ve havalandırma sistemleridir. Bu 
parametrelerden hangilerinin ne oranda etkili olacağı iklime, binanın fiziksel özelliklerine ve kullanıcı 
davranışlarına bağlıdır. Binaların enerji tüketim parametrelerinin karışık, birbirleriyle ilişkili ve doğrusal 
olmadığı açıktır. Bu yüzden binaların enerji tüketimini tahmin etmek için basit regresyon analizi yeterli 
değildir, daha karmaşık analiz yöntemlerine ihtiyaç vardır. Mevcut binaların enerji tüketim modelleri 
yeni yapılacak binalarda enerji tüketimini azaltmak için dikkat edilmesi gereken parametrelerin 
belirlenmesi için ve mevcut binaların iyileştirilmesi için büyük önem taşımaktadır [11].  
 
Yapay sinir ağları (YSA), insan beynini taklit eden bilgisayarların öğrenme, anlama, düşünme yeteneği 
olarak tanımlanabilir [12]. Birçok alanda kullanıldığı gibi enerji alanında da kullanılmaktadır. Ansett ve 
Kreider [13] karmaşık bir üniversite binasındaki günlük enerji kullanımını tahminlemek için YSA 
kullanmıştır. Elektrik, doğal gaz, sıcak su ve buhar tüketimini içeren ölçüm verileri YSA modellemek 
için kullanılmıştır. Ayrıca model girdileri olarak bina kullanım oranı, meteorolojik veriler ve kullanıcı 
aktiviteleri göz önüne alınmıştır. Bu çalışma YSA’nın bina enerji alanında da kullanılabildiğini 
göstermesi açısından önemlidir. Ekici ve Aksoy [14],  YSA kullanarak binaların enerji tüketimlerini 
tahminlemiştir. Çalışmanın amacı bina yönü, yalıtım kalınlığı ve ısı geçirgenlik katsayısını kullanarak 
binaların enerji tüketimini tahminlemektir. Binaların enerji tüketimi FORTRAN [15]’da yazılan bir 
yazılım ile hesaplanıp YSA ile karşılaştırılmış ve mutlak yüzde sapmanın %3.43 ve tahminleme 
oranının %98,5 olduğu belirtilmiştir. Dombaycı [16] ise model bir binada ısıtma enerjisi tüketim ini 
tahmin etmek için YSA kullanmıştır. Model girdileri olarak ay, gün, saat ve bir önceki senenin enerji 



    _______________________  963 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 

 

tüketimleri kullanılmıştır. Korelasyon katsayısı (R
2
) eğitim aşaması için %99,7, test aşaması için %98,8 

bulunmuştur. Ayrıca çalışma YSA’nın enerji tüketimini sınırlı verilerle tahminleyebildiğini ancak veri 
sayısının artırılmasıyla daha doğru sonuçlar verebileceğini göstermiştir. 
 
Bu çalışmanın amacı İzmir’deki mevcut binalar için toplam enerji tüketimini tahmin etmektir. YSA 
MATLAB [17] ile oluşturulmuş, model girdileri olarak bina kat sayısı, alan-hacim oranı, yalıtım varlığı, 
toplam duvar ısı geçirgenlik katsayısı, toplam dış yüzey alanı, imar durumu, cam ve ısıtma sistem tipi 
kullanılmıştır. Girdi verileri İzmir’de bulunan 3 değişik ilçedeki (Konak, Karabağlar ve Balçova) 148 
binadan (5 ile 11 kat arası) alınmıştır. Modelde ileri beslemeli öğrenim algoritmasının bir çeşidi olan 
Levenberg-Marquardt (LM) algoritması uygulanmıştır. Girdi ve gizli katmanlar için sigmoid (SIG) ve 
doğrusal (PURELIN) transfer fonksiyonları seçilmiştir. Duyarlılık analizi için NeuroSolution 
yazılımından faydalanılmıştır [18].  Örnek binaların enerji performansları, Makina Mühendisleri Odası 
tarafından geliştirilen Konutlarda Enerji Performansı Standart Değerlendirme Metodu (KEP-SDM) 
kullanılarak belirlenmiş ve yapay sinir ağları sonuçları ile karşılaştırılmıştır [19]. 
 
 
 
 
2. YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) 
 
Yapay sinir ağları (YSA) insan beyin fonksiyonlarını taklit ederek doğrusal olmayan mühendislik 
problemlerini çözmeye yarar. Doğrusal olmayan regresyon analizi gibi, YSA kontrol edilen ya da 
edilemeyen girdi parametreleri arasındaki ilişkiyi yakalayabilir. En önemli avantajlarından birisi de 
karmaşık ve çok sayıda girdisi olan problemleri kolaylıkla çözebilmesidir [13]. 
 
YSA birbirleri ile bağlantılı her birinin girdi, aktivasyon fonksiyonu, transfer fonksiyonu ve çıktısı olan 
çok sayıda sinir hücresinden oluşur. Çok katmanlı bir yapay sinir hücresinin yapısı Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Yapay Sinir Hücresinin Yapısı [20] 
 
Sayısal girdi değerleri x1,x2,……xn, ağırlıklar  w1j, w2j,…..wnj ile çarpılır ve ağırlıklı değerler toplanıp net 
girdiyi oluşturur. Net girdi bir aktivasyon fonksiyonu yardımıyla çıktıya dönüştürülür. Matematiksel 
olarak şu şekilde gösterilir; 
 

(netj)= x1 w1j + x2 w2j + …….+ xnwnj + bi      (1) 
 
oj= f (netj)       (2) 

 
En yaygın olarak kullanılan transfer fonksiyonu sigmoid transfer fonksiyonudur. Bu fonksiyonun değer 
aralığı 0 ile 1 arasındadır [21]. Genel hatlarıyla YSA girdi katmanı, gizli katman ve çıktı katmanından 
oluşur ve bu katmanlar birbirleriyle kendi bağlantı ağırlıklarıyla bağlıdır. Şekil 2’de çok katmanlı ileri 
beslemeli YSA örneği verilmiştir. 
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Şekil 2. Yapay Sinir Ağları Katmanları 
 
Model oluşturulmadan önce toplanan veriler öğrenme ve test aşamasına tabi tutulmak üzere iki gruba 
ayrılır. YSA’nın eğitim aşamasında model bağlantı ağırlıklarını uygun bir eğitim algoritması kullanarak 
yeniler ve en uygununu seçer. Böylece model girdilerden ve optimize edilmiş bağlantı ağırlıklarını 
kullanarak istenilen çıktıları üretir ve son olarak da istenilen çıktılar ile modelin çıktıları karşılaştırılır, 
aradaki fark hesaplanarak hata değeri belirlenir. Hatanın istenilen değere kadar düşürülmesine eğitim 
döngüsü ya da devir (epoch) denir. Hata karakök ortalama değer ile ifade edilir (Eşitlik 3). 

 
E = ½ [pΣiΣ|tip - oip|] 

½
     (3) 

 
Bu formülde E, karakök ortalama hata (RMS), t model çıktısı ve o istenilen çıktıdır. Hata değerinin 0 
olması YSA’nın ürettiği tüm model çıktılarının istenilen çıktılarla birebir örtüştüğüne ve modelin 
mükemmel eğitildiğine işaret etmektedir. Geriye yayılım eğitimi (backpropagation training) tüm 
katmanlardaki bağlantı ağırlıklarına rastgele sayılar verir ve Eşitlik 4 ile ifade edilir; 

 

Δwjm(t)= λδm oj +α Δwjm(t-1)    (4) 

 
Burada λ öğrenme oranını (learning rate), α momentum katsayısını, δm ise aşağıdaki formülle 
hesaplanan hatayı göstermektedir. 

 
δm = om (1- om)Em        (5) 

 
 
 
 
3. YSA MODEL OLUŞUMU 
 
İzmir’deki 3 farklı ilçeden seçilen toplam 148 apartman (5 ile 11 kat arası) örnek çalışma için 
incelenmiş ve girdi parametreleri bina kat sayısı, alan/hacim oranı, yalıtım varlığı, toplam duvar ısı 
geçirgenlik katsayısı, toplam dış yüzey alanı, imar durumu, cam ve ısıtma sistem tipi olmak üzere 8 
tanedir (Tablo 1).  
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Tablo 1. YSA’da Kullanılan Parametreler ve Değer Aralıkları. 
 

Sembolü Girdi parametreleri 
YSA için kullanılan veriler 

En düşük En yüksek 

x1 İmar durumu 1 3 

x2 Isıtma sistemi tipi 1 2 

x3 Kat sayısı 5 11 

x4 
Duvar toplam ısı geçirgenlik katsayısı 

(W/m
2
K) 

0.43 1.83 

x5 Cam tipi 1 2 

x6 Alan hacim oranı (1/m) 0.579 0.640 

x7 Yalıtım varlığı 1 2 

x8 Toplam dış yüzey alanı (m
2
) 208.44 2655.82 

y1 Binanın toplam enerji tüketimi 
(kWh/yıl)(çıktı) 

88.74 367.01 

 
Model çıktısı ise binanın toplam enerji tüketimidir. YSA’ında 118 veri eğitim aşaması, geriye  kalan 30 
veri ise test aşaması içi kullanılmıştır. Bu çalışmada üç katmanlı YSA kullanılmış ve Şekil 3’de şematik 
olarak gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Çalışmada Kullanılan YSA Mimarisi. 

 
Bu çalışmada Levenberg-Marquardt eğitim algoritması kullanılmıştır. Gizli katman için sigmoid transfer 
fonksiyonu, çıktı katmanında ise doğrusal transfer fonksiyonu seçilmiştir. Bu fonksiyonlar sırasıyla 
Eşitlik 6 ve 7’deki gibi ifade edilirler. 
 

y = (e
x
 − e

−x
)(e

x
 + e

−x
)
−1

      (6) 
 
y=x     (7) 

 
En iyi sonuç için çeşitli gizli katman sayıları denenmiş ve en iyi değeri veren gizli katman sayısı 4 
seçilmiştir. Modelin iterasyon sayısı 10.000 olup öğrenim oranı 0,2’dir. YSA‘nın yazılım çıktılarıyla 
karşılaştırılmasında ise korelasyon katsayısı (R

2
), ortalama yüzde mutlak hata (MAPE) ve ortalama 

mutlak sapma (MAD) kriterleri kullanılmıştır. Bu kriterlere göre yüksek R
2
, düşük MAPE ve MAD iyi bir 

model olduğunu gösterir. Söz konusu kriterler sırasıyla Eşitlik 8-10’da verilmiştir. 
 

R
2
 = 1 – ( Σj | tj-oj |2 / Σj (oj)

2
 )   (8) 

MAPE = 1/n Σj [| (tj-oj) / tj|]*100   (9) 
MAD= [(1/n)Σ | tj-oj |]     (10) 

 
Burada n kayıt sayısı, t istenen değer ve o çıktı değeridir. 
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Tüm kriterler için başarılı kabul edilen değerler Tablo 2’de verilmiştir [14;22;23]. 
 
Tablo 2. YSA’nın Performansını Belirlemede Kullanılan Kriterler ve Başarılı Kabul Edilen Değer 
Aralıkları [14;22;23]. 
 

Performans 
Kriterleri 

Başarılı kabul edilebilecek değerler 

R
2
 %100 - %95 

MAPE %0 - %10 

MAD 0 - 20 

 
 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Tüm verilerin %80‘i eğitim aşamasında ve kalan %20’si ise test aşamasında kullanılmıştır. Böylece 
test aşaması verileri daha önceden modele tanıtılmamıştır. 
 
Eşitlik 8-10’da hesaplanan kriterler sonucunda model en iyi değerine eğitim aşaması için %98,2 R

2
, 

test aşaması için %96,8 R
2
 ile ulaşmıştır. Tablo 3’de eğitim ve test aşaması için hesaplanan R

2 

değerleri verilmiştir. Ekici ve Aksoy (2009), binaların enerji tüketiminin belirlenmesi için oluşturdukları 
modellerde 0.95 üstü R

2 
değerlerini başarılı kabul etmişlerdir [14].  

 
Tablo 3. Eğitim ve Test Performanslarının Karşılaştırılması. 
 

 Veri sayısı R
2
 

Eğitim 118 0.9821 

Test 30 0.9685 

Toplam 148 0.9787 

 
Bu sonuçlar model çıktılarının yazılım ile hesaplanan değerlerle birbirine çok yakın olduğunu 
göstermektedir. Sonuçların daha iyi değerlendirilmesi açısından değerler şekiller (Şekil 4 ve 5) ile 
açıklanmıştır.   
 

 
 

Şekil 4. Model Eğitim Sonuçlarının Yazılım Çıktılarıyla Karşılaştırılması. 
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Şekil 4’de eğitim sonuçlarının yazılım çıktılarıyla örtüştüğü görülmektedir. Modelin eğitim 
aşamasındaki duyarlılığı %98,2 olarak hesaplanmıştır. Bu değer modelin problemi iyi öğrendiğini 
göstermektedir. 
 

 
 

Şekil 5. Model Test Sonuçlarının Yazılım Çıktılarıyla Karşılaştırılması. 
 
Şekil 5’den de görüldüğü gibi YSA’dan elde edilen tahmin sonuçları yazılım sonuçları ile 
karşılaştırılmış ve yeterli hassasiyette olduğu görülmüştür (R

2
= 0,96). 

 
 

Şekil 6. Yazılım ile hesaplanan bina enerji tüketimlerinin tahmin edilenlerle karşılaştırılması. 
 
Modelden elde edilen tahmin değerleri ile yazılım çıktı değerleri karşılaştırıldığında, MAPE= %4,1, 
MAD= 6,57 bulunmuştur. Elde edilen düşük MAPE ve MAD değerleri yazılım sonuçları ile YSA tahmin 
sonuçları arasındaki sapmaların çok küçük olduğunu göstermektedir. Witt ve Witt (1992), MAPE 
değerleri % 10’un altında olan tahmin modellerini “yüksek doğruluk” derecesine sahip, % 10 ile % 20 
arasında olan modelleri ise doğru tahminler olarak sınıflandırmıştır [22]. Benzer şekilde Lewis (1982), 



    _______________________  968 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 

 

MAPE değeri %10’un altında olan modelleri “çok iyi”, % 10 ile % 20 arasında olan modelleri “iyi”,  %20 
ile % 50 arasında olan modelleri “kabul edilebilir” ve % 50’nin üzerinde olan modelleri ise “yanlış ve 
hatalı” olarak sınıflandırmıştır [23].  
 
 
4.1. Duyarlılık analizi 
 
Duyarlılık analizi modele etki eden bağımsız değişkenlerin etkinlik derecesinin araştırılmasıdır [24]. 
Böylece hangi parametrelerin modelde etkili olduğu yada olmadığı belirlenebilir. Binanın enerji 
tüketimine, tasarım verimlilik parametrelerinin ne oranda etki ettiğinin anlaşılması için duyarlılık analizi 
yapılmıştır (Şekil 7). Duyarlılık analizi sonucunda şu bilgilere ulaşılmıştır. Tüm binanın enerji 
tüketimine en çok etki eden parametre binanın ısıtma sistemi tipi (%22) ve duvar toplam ısı geçirgenlik 
katsayısıdır (%18). Alan/hacim oranı (%2) en az etki oranına sahiptir. Ancak sadece modele en çok 
etki eden parametreler ile yeni bir YSA oluşturulduğunda modelin tahmin etme gücü düşebilir 
[23]Duyarlılık analizlerinin güvenilirliğini anlamak için etkisi az ya da fazla olan parametre modelden 
çıkarılır ve yeniden R

2
 değerlerine bakılır. Alan/hacim oranı modelden çıkarıldığında modelin R

2
 

değerinin düştüğü (R
2
=%91,8) görülmüştür. Bu yuzden duyarlılık analiz sonuçları yorumlanırken 

alan/hacim oranının binaların enerji tüketimine etkisinin az olduğu anlaşılmamalıdır. 
 

 
Şekil 7. Duyarlılık analizi sonuçları. 

 
 
 
 
SONUÇ  
 
Sınırlı sayıdaki deneysel gözlemlerden elde edilmiş matematiksel açıklamaların yapıları gereği tahmin 
yetenekleri sınırlıdır. Bu durum YSA’larının ön plana çıkmasını sağlar. Çünkü YSA karmaşık yapıdaki 
diferansiyel denklemlere ihtiyaç duymadan sonuç üretebilir. YSA’ların pek çok sayıdaki farklı 
problemlere uygulanabilmesinin nedeni transfer fonksiyonunun lineer olmama özelliğidir. YSA 
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yaklaşımı daha önceden tanımlanmış bir fonksiyonel yapı gerektirmez. Çünkü problemin yapısına 
direkt adapte olabilmektedir [22].  
 
Bu çalışmada üç katmanlı YSA oluşturularak İzmir’deki 148 binanın toplam enerji tüketimleri tahmin 
edilmiştir. Model girdileri olarak bina kat sayısı, alan-hacim oranı, yalıtım varlığı, toplam duvar ısı 
geçirgenlik katsayısı, toplam dış yüzey alanı, imar durumu, cam ve ısıtma sistem tipi seçilmiş ve bina 
toplam enerji tüketimi tahmin edilmiştir. Verilerin %80’i modelin eğitiminde, %20’si ise modelin test 
edilmesinde kullanılmıştır. En iyi sonuç Levenberg-Marquardt algoritması ve 4 gizli katman nöron 
sayısı ile elde edilmiştir. 
 
Bina enerji performansı yazılım sonuçları ile karşılaştırıldığında YSA sonuçlarının birbirlerine çok yakın 
olduğu görülmüştür. Duyarlılık analizi sonucunda modele en çok etki eden parametrenin ısıtma sistemi 
tipi, en az etki eden parametrenin ise alan hacim oranı olduğu gözlenmiştir. 
 
Bu çalışmada sadece ısıtma, sıcak su, aydınlatma, pompa ve fanların enerji tüketimleri kullanılmıştır. 
Soğutma enerji tüketimi ise çalışmanın kapsamı dışındadır. Ayrıca bina sakin sayısı ve kullanıcı 
davranışları da çalışmaya eklenmemiştir. Bu birleşenlerin de eklenmesiyle daha duyarlı modeller 
oluşturulabilir. 
 
Türkiye’de yeni binalar için birçok çalışma olmasına rağmen mevcut binalar için kapsamlı çalışmalar 
yoktur. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin [26] yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl 
içerisinde mevcut binaların da enerji kimlik belgesi alma zorunluluğunu hesaba katarsak bu tür 
çalışmaların zorunluluk olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Sonuç olarak, bina toplam enerji tüketimi YSA kullanılarak yüksek doğrulukla tahmin edilebilir. Ayrıca 
YSA metodları mühendis ve mimarlar için henüz tasarım aşamasında enerji verimli binalar 
oluşturulmasında yol gösterici olmaktadır. 
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ÖZET 
 
Enerji değer zinciri üzerindeki her halkaya yönelik araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri; enerji 
kaynaklarının kullanılması, enerjinin dönüştürülmesi, dağıtılması, iletilmesi, depolanması ve 
sektörlerdeki tüketimi yönünde geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Binalarda enerji verimliliği ar-ge 
çalışmaları da enerjinin verimli tüketimi konusunu kapsayan sektörel alanda değerlendirilmektedir.  
 
02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazetede yayımlanan 18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu ile 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı resmi gazetede yayımlanan 28.02.2008 tarih ve 
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 
İki kanunun yürürlüğe girdiği tarihler günümüz tarihine çok yakın olması nedeniyle ülke genelinde 
enerji verimliliği ve ar-ge çalışmalarının önemi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Hatta uzun yıllar 
boyunca ar-ge çalışmalarına emek verilerek ortaya çıkan ve gerçekleşmesi muhtemel projeler dahi 
son noktada raflara kaldırılabilmektedir. 
 
Bu bildiri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yatırım programı genel idare sektöründe yer alan 
binalarda enerji performansının belirlenmesine yönelik hayata geçen ar-ge çalışmalarından “100 
Kamu Projesi” kamu yatırımlarında iyi örnek olduğu düşünülerek anlatılmaya değer görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Politikaları, Enerji Verimliliği, Binalarda Enerji Performansı, Araştırma-
Geliştirme, 100 Kamu Binası Projesi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Research, development, and innovation on each rung on the energy value chain cover a wide range of 
areas in terms of use of energy resources, the conversion, distribution, transmission, storage of 
energy, and energy consumption in sectors. R&D studies studies concerning energy efficiency in 
buildings are evaluated in the context of the efficient use of energy in sectoral areas.  
 
The energy efficiency law dated 18.04.2007 and numbered 5627 (published in the official journal 
dated 02.05.2007 and numbered 26510), and the law supporting research and development activities 
dated 28.02.2008 and numbered 5746 (published in the official journal dated 12.03.2008 and 
numbered 26814) are in effect. Because the dates on which these laws went into effect are so close to 
today, the importance of energy efficiency and R&D research are not yet sufficiently recognized in our 
country.  In fact, even projects brought forth through many years of R&D research and likely to be 
realized may be shelved at the end-point. 
 
The Ministry of Environment and Urbanization 2012 investment program was seen fit to be highlighted 
with this notification as a good example of the “100 Public Projects” public investments of R&D studies 
done to determine the energy performance of buildings in the general govermnet sector. 
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1. GİRİŞ 
 
Türkiye, enerji ihtiyacının büyük kısmını ithal eden ülkelerden olup, ülke kaynaklarının önemli bir 
bölümünü petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarının temini için harcamaktadır. Her geçen gün 
teknolojinin gelişmesi ve konut sayısındaki artış nedeni konutlarda tüketilen enerji miktarı ve CO2 
emisyonları artmaktadır. Konutlarda tüketilen enerjinin %69’u ısıtma, soğutma, %15’i sıcak su temini 
amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizin de enerji bilançoları Avrupa Birliği ile paralellik 
göstermektedir. Ülkemizde bulunan 16.000.000’luk bina stoğu toplam enerji tüketiminin %33’ünü 
oluşturmaktadır. Toplam enerji tüketimimizde 1990–2000 yılları arasında %54 gibi yüksek bir oranda 
artmıştır. Öz kaynaklarımızla enerji ihtiyacımızı karşılama oranları 1990 yılında %49 iken, 1995 yılında 
%43, 2000 yılında %34 değerine gerilemiştir. Yapılan araştırmalar sonucu 2010 yılında ürettiğimiz 
enerji, toplam ihtiyacımızın sadece %25’ini karşılayacak düzeye gerilemesi beklenmektedir. 
Konutlarda tüketilen enerjinin %80-85’i ısıtma, soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ülkemizin taraf olması da enerji verimliliğini öne 
çıkaran bir diğer etkendir[1].  

 
Globalleşmenin bir sonucu olarak uluslararası rekabetin yoğunlaşarak artması, firmaların sadece 
kendi ulusal pazarları için değil, aynı zamanda uluslararası pazarlar içinde üretim yapmalarını zorunlu 
hale getirmektedir. Ekonomik anlamda sınırların ortadan kalkması ile ulusal kalkınmanın 
sağlanabilmesi yapılabilecek stratejik yatırımlar ve iyi hazırlanmış projelerin gerçekleştirilmesiyle 
mümkün olacaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kıt olan kaynakların, ülke refahına en fazla 
katkıda bulunacak projelere tahsisi büyük önem taşımaktadır. Kıt kaynakların iyi planlanmamış ve 
denetimi gereği gibi yapılmayan projelere tahsis edilmesi ülkenin ve ülke halkının geleceğini olumsuz 
yönde etkileyecektir. Öngörülen bitirme sürelerinde tamamlanamayan ve hedeflenen bütçelerini aşan 
projeler göz önüne alınırsa, geleceklere umut olması için yapılan projelerin bilimsel kurallar 
doğrultusunda hazırlanması gerekliliği önemli bir boyut kazanmaktadır. Diğer yandan bir türlü 
tamamlanamayan veya tamamlansa da beklenen sonuçları veremeyen projeler için yapılan 
harcamalar dikkate alındığında, proje hazırlama sürecinin önemi daha iyi anlaşılabilmektedir [2]. 
 
 
 
 
2. GENEL KAVRAMLAR 
 
Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun 
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar 
tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu 
ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve 
teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan 
faaliyetleridir [3]. 
 
Yatırım: Genel anlamda yarınki tüketim için bugünkü tüketimden vazgeçme olayıdır. Halk dilinde ise; 
sermayenin bir işte kullanılması, iş ortamında, finansman amaçlarının modernleştirilmesi ve tevsii 
yatırımlarına tahsisi, işletme ekonomisinde yatırım; işletme amaçlarının gerçekleşmesi için sabit ve 
dönen varlıkları kapsayan toplam maliyet, işletme biliminde yatırım ise; gelecekte daha fazla gelir ya 
da başka yararlar elde etme amacıyla yapılan harcamalardır [4]. 
 
Yatırım bir toplumda belirli bir zaman süreci içinde mal veya hizmetlerin üretimini arttırmak için bazı 
olanaklar yaratma, genişletme ve geliştirmeye yönelik öneri veya karşılığında bir mal veya hizmet 
üretmek için yapılacak harcamaların tümü olarak tanımlanabilir [5]. 
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Proje ve Yatırım Kavramı: Proje, bir konu etrafında düşüncenin yoğunlaştırılması, sorunun çözüme 
kavuşturulması için tüm ayrıntıların düşünülmesi ve uygulanacak yöntemlerin sistematik olarak 
belirlenmesi ve ortaya konulması çabasıdır. Proje yapılması, karmaşık, uzunca bir zaman dilimine 
yayılan, birçok aşaması olan ve büyük harcamaları gerektiren işlerde kaynakların etkin kullanılması 
için zorunluluktur [6].  
 
Bir yatırım projesinden beklenenler şunlardır: 
 

a. Yatırım projesi ile yeni bir üretim kapasitesinin kurulması veya mevcut bir kapasitenin 
yenilenmesi, büyütülmesi amaçlanır. 

b. Yatırım projesi ekonomiden üretim faktörleri talep edecektir; iş gücü, sermaye malları ve 
muhtemel doğal kaynak kullanacaktır. 

c. Yatırım projesi belirli bir üretim teknolojisinin uygulanmasına neden olacaktır. 
 
Yatırım projesi: bir yatırım işleminin uygulamaya konulacağı andan itibaren ekonomik ömrünün 
sonuna kadar, içinde bulunacağı ve etkisinde kalacağı her türlü teknik, ekonomik ve sosyal koşulların 
ve ortamın ve bunlarla ilgili değişkenlerin nitel ve nicel yönlerden incelenmesi ve değerlendirilmesi 
davranışıdır [6]. 
 

Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, 

kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri 

mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek 

mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projedir [3]. 
 
 
 
 
3. PROJE BİLGİLERİ 
 
Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde 
gerçekleşmesi planlanan ve “Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi” başlığıyla 2012 yılı yatırım 
programında genel idare sektörü başlığı altında yer almaktadır. 2013 yılı yatırım programında da yer 
alan projenin, bu yıl içinde bitmesi öngörülmektedir. 
 
 
 
 
4. PROJE DAYANAKLARI 
 
4.1. Projenin Dayandığı Politika 
 
Türkiye’de enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki 
yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında 
verimliliğin artırılması amacıyla 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu ” 2.5.2007 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de enerji verimliliğine gösterilen önem daha da 
belirginleşmiştir. Bu Kanun çerçevesinde; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde, Enerji 
Verimliliği Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. 
 
Binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınmasıyla, Dokuzuncu Kalkınma Planının 7.1.1. 
rekabet gücünün artırılması, 7.1.5. enerji ve ulaştırma alt yapısının geliştirilmesi, 7.1.7. Ar-Ge ve 
yenilikçiliğin geliştirilmesi, 7.1.10. sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin 
sağlanması temel amaçlarının ve/veya gelişme eksenlerinin gerçekleştirilmesinde katkıda 
bulunacaktır. 
 
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında yer alan ve “Fasıl 15 
Enerji” başlığının altında yer alan “Öncelik 15.2. Enerji verimliliği alanında uyuma devam edilmesi ve 
idari kapasitenin güçlendirilmesi; yüksek verimli kojenerasyon sisteminin teşvik edilmesi; uygun ve 
iddialı hedefler ile teşviklerin belirlenmesi dâhil olmak üzere ulaştırma, elektrik, ısıtma/soğutma 
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alanlarında yenilenebilir enerji kullanımının geliştirilmesi” Bakanlığımıza verilmiş bir görev olup; bu 
performans hedefinin gerçekleştirilmesi Avrupa Birliği üyesi olma yolunda ilerleyen Ülkemiz için büyük 
önem arz etmektedir. 
 
Projenin dayandığı ulusal ve uluslararası politikalar; 
 

1. AB mevzuat uyumu kapsamında Aralık 2008 hazırlanan “AB Ulusal Programı” ile AB 
2002/91/EC Direktifi (Revize 2010/31/EU), 

2. Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Sözleşmesi Kapsamında Mayıs 2010’da hazırlanan “Türkiye 
Cumhuriyeti Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi, 2011-2023,  

3. Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı Amaç-3 (Kamu, özel sektör, 
gerçek ve tüzel kişilere ait tüm yapıların; güvenli sağlıklı ve kaliteli yapımını sağlamak, bina 
envanter çalışmalarını yürütmek) Hedef-12 (Kamu ve özel sektöre ait binalarda enerji 
verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması sağlanacaktır.) 

4. Kentsel Gelişme Strateji Belgesi YPK kararı- KENTGES (2010-2023) - RG27749 4 Kasım 
2010 

 
 
4.2. Projenin Geliştirilmesinde Uygulanan Yöntem 
 
Proje ulusal enerji maliyetlerinin azaltılması, kamu kurumlarının enerji harcamalarının azaltılması, CO2 
emisyon azaltılması, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi 
noktasında çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalara ilişkin yönetmeliğinin etkin uygulaması 
açısından yaşamsal önem taşımaktadır. 
  
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği kapsamında 2017 
tarihine kadar binaların enerji denetimi ve kimlik belgesi alınması yasal bir zorunluluktur. Bu kapsamda 
artacak yatırım taleplerinin, kamu bütçesine yük oluşturmaması, objektif ve ölçülebilir verilerle 
değerlendirilmesi ve programlanabilmesi gerekir. 
 
Ayrıca tüm kamu binalarının 2017’e kadar yönetmeliğin gereklerini yerine getirmesi, yeni bir yatırım ve 
bütçe kaynağının tasarlanmasını da zorunlu kılacaktır.  
 
Enerji verimliliği açısından bakıldığında, Ülkemiz, tükettiği enerjinin %75’ini ithal etmektedir. Ülkemizde 
tüketilen enerjinin yaklaşık %40'lık kısmı ise binalarda kullanılmaktadır. 2000 öncesi yapılmış 
binalarda sadece geçerli inşaat standartları açısından karşılaştırıldığında bile bugünkü yönetmeliğe 
göre en az iki misli enerji harcadığı tespit edilmiştir.  
 
TÜİK’in 2000 yılı bina sayımına göre; bina sayısı 1984 yılında 4.3 milyon iken %78 artışla 2000 yılında 

7,8 milyona, konut sayısı ise aynı yılın verilerine göre %129 artışla 16.2 milyona ulaşmıştır. 2000‐2008 
yılları arasında alınan inşaat izinlerine göre konut, ticari ve kamu binalarının alan bakımından %56 
oranında artarak 1.524 milyon m

2
’ye ulaşırken, sayı bakımından ise %7 oranında arttığı görülmektedir. 

Daha geniş kullanım alanlarına doğru talep artışı, binalarda enerji verimliliği önlemlerinin ivedilikle 
alınması gerektiğini göstermektedir [7]. 
 
Öte yandan, Türkiye İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planının Geliştirilmesi Bina Sektörü Raporunda 
enerji tüketim rakamlarının 2008 de 28.3 milyon TEP den 2020 yılında 47.5 milyon TEP’e ulaşacağı 
belirtilmektedir. Bu rakamın bina sektörünün 2007 yılında ki 34 milyon ton CO₂ emisyonunu 2020 
yılında 2 katına çıkaracağını göstermektedir. Bina sektörünün emisyon azaltımına yapacağı katkı %10 
olarak belirtilmekte olup bu yönde çıkarılan mevzuatın etkin uygulamasının sağlanması zorunludur [8]. 
 
Yapılan araştırmalar Binalarımızdaki enerji verimliliği potansiyelini %35 olarak açıklarken, 2023 yılına 
kadar 10 milyon konuta sadece ısı yalıtımı ile 2.400 GWh soğutma ve 2,3 milyon TEP yakıt tasarrufu 
tahmini yapmaktadır. 
  
AB üye devletleri ekonominin canlandırılmasında binaların enerji verimliliğinin yükseltilmesi için 
yenileme programları uygulamaktadır. Bu programlar sayesinde, üretim ve istihdamın yükseldiği, ilgili 
sektörünün sıçrama yaptığı ve katma değerini önemli ölçüde arttırdığı rapor edilmiştir. İZODER 
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tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye’de kullanılan enerjinin %31’i ısıtma ve soğutma 
amacıyla harcanmaktadır [9]. 2000 yılından başlamak üzere, 2008 yılı itibarıyla Türkiye’de yeni ruhsat 
alan ve yalıtımlı bina sayısının kümülatif olarak 723.000 civarında olduğu belirlenmiştir. Burada TS 
825’e göre enerji tasarrufu sağlandığı varsayıldığında bu maddi tasarruf miktarı aynı yıllarda kümülatif 
4.7 milyar ABD dolarına ulaşmaktadır. Bu da ısı yalıtımının ülke ekonomisi için yaşamsal önemde 
olduğunu vurgulayan çarpıcı bir göstergedir. Tüm yapı stoğumuzda sadece ısı yalıtımı yapılmasıyla 
elde edilecek tasarruf miktarı 1 Milyar ABD Dolarıdır.  
 
Türkiye’de enerji verimliliği bilincinin artması; talebin, ciroların ve pazarın büyümesini tetiklemekte, 
sektörün gelişme potansiyelini artırmaktadır. Mevcut yapı stokunun enerji verimliliği açısından düşük 
kalitede olması enerji verimliliği konusundaki iyileştirme potansiyelinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca yasal zorunluluktan önce, enerjinin giderek daha pahalı hale gelmesi, talebi 
artıran başlıca faktördür. Sadece yalıtım sektörünün toplam iç pazar büyüklüğünün, ithalat ve ihracat 
değerleri de dâhil 3 milyar ABD Doları aşan bir değere ulaştığı görülmektedir.  
 
 
 
 
5. PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ 
 
5.1. Gerekçesi 
 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu binalarda enerji verimliliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri 
yürütme görevini Bakanlığımıza vermiştir. Kanunun Bakanlığımıza verdiği yönetmelikleri hazırlama ve 
yürürlüğe koyma yetkisine istinaden ilk yasal düzenleme binaların enerji performansını belirlemek 
üzere 5 Aralık 2008’de çıkarılan ve 5 Aralık 2009’de yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliğidir.” 
 
 
5.2. Amacı  
 
Proje, Ankara’da 100 kamu binasının, enerji etütlerinin yapılması; enerji verimlilik düzeylerinin tespit 
edilerek enerji kimlik belgelerinin düzenlemesi ve bu raporlara dayanarak enerji verimlilik düzeyinin 
yükseltilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca projenin Ankara’daki (daha sonrasında tüm Türkiye’deki) 
Kamu binalarının enerji etkin hale getirilmesi için model oluşturmasını sağlamak, bunun da CBS 
tabanlı bina envanteri için bir veri katmanı oluşturmak, ülkemizde bina envanterinin nüvesini 
hazırlamak amaçlanmaktadır. 
 
 
5.3. Hedefleri 
 
Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği ve Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yapılan 
düzenlemelerin amacına uygun olarak uygulamasını sağlamak ve uluslararası yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek hedeflenmektedir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu binalarda enerji verimliliğini 
sağlamaya yönelik iş ve işlemleri düzenlemekte ve 2017 tarihine kadar tüm binaların enerji kimlik 
belgesine sahip olmasını zorunlu hale getirmektedir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yürürlüğe 
konulan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince, yeni binalarda enerji kimlik belgesini 
zorunlu kılmaktadır. Mevcut binalarda ise 2 Mayıs 2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesi alınması 
zorunluluğu bulunmaktadır. Bu amaçla hesaplama yöntemi de dâhil olmak üzere enerji kimlik 
belgelerinin hazırlanması, bunu hazırlayacak şirketlerin akreditasyonu ve enerji kimlik belgelerinin 
onaylanması sürecinin altyapısını oluşturulmuştur. Bu çerçevede; 
 

1. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliğinin hedeflerini 
gerçekleştirmek üzere kurulan sistemi test etmek,  

2. Uygulamanın tüm ülkeye yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak üzere farklı 
kullanımlara sahip kamu binaları dikkate alınarak m

2
 maliyetler ve verimlilik potansiyellerini 

belirlemek, 
3. EVD şirketleri, enerji denetimi ve kimlik belgelerinin hazırlanması sürecini test etmek, 
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4. Bu yolla elde edilecek gösterge ve veriler ışığında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 
Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği kapsamında 2017 tarihine kadar kamu kurumlarından 
gelecek enerji verimlilik projelerinin kaynak planlamasını etkin yapabilmek, 

5. Kamu kurumlarının enerji tüketim maliyetlerinin azaltılmasını, izlenilmesi ve kontrol edilmesini 
sağlamak,  

6. Enerji ithalatı ve tüketiminden kaynaklanan bütçe harcamalarını azaltmak,   
7. Binalardan kaynaklanan CO2 salınımını azaltmak, 
8. Binaların enerji verimliliklerinin yükseltilmesinin reel ekonomiye katkısı sadece tasarrufla sınırlı 

olmadığından enerji kimlik belgesinin zorunlu hale gelmesiyle enerji verimliliği konusunda 
bilinç yükselecek, bu kapsamda ilgili sektörlerin gelişmesi, yeni firmaların ortaya çıkması, 
üretim, AR-GE ve istihdamda kapasitenin artmasını sağlamak proje sonucunda olması istenen 
hedeflerdir. 

 
 
 
 

6. UYGULAMA PLANI 
 
Proje temel olarak Enerji Kimlik Belgelerinin verilmesi ve Enerji verimliliklerinin yükseltilmesi için 
gerekli tadilat çalışmalarından oluşmaktadır. Bu çalışmaların yapılabilmesi için 100 Kamu Binasının 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin verilerinin hazırlanması, Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketlerinin seçilmesi 
işlemlerinin yapılmasının ardından 100 Kamu Binasının Enerji Verimlilik Düzeylerinin tespiti ve Enerji 
Kimlik Belgelerinin oluşturulması sağlanacaktır. Daha sonra enerji kimlik belgeleri hazırlanan binaların 
yalıtım inşaatlarına başlanılması ve bitirilmesi sağlandıktan sonra da bu binaların iyileştirme 
yapıldıktan sonraki durumları için izleme yapılması düşünülmektedir.   
 
 
 
 
SONUÇ 
 
100 Kamu Binası Projesi yukarda bahsedilen hedefler doğrultusunda yazılmış bir proje olmakla birlikte 
2012-2013 yatırım programında yer alan kamu ortaklı bir projedir. Enerji Sektörü başlığı altında yer 
alan projeler Enerji Verimliliği Kanunu yayımlandıktan sonra ülke koşulları dikkate alınarak bir ihtiyaç 
olarak görülmüş, gerek kamu kuruluşları, gerek derneklerce pek çok proje üretilmiştir ve üretilmektedir. 
Ancak oluşturulan projeler her zaman başarılı olamamakta ya da fikir altyapısı doğru 
kurgulanamadığından iptal edilmektedir. Başlangıç aşamasından geçen projelerde de idarenin 
inisiyatifine bırakılan durumlar nedeniyle fizibilite aşamasında veya uygulama aşamasında iptal olduğu 
görülmektedir. İdarenin konu hakkında yeterince bilgilendirilmemesi ve idarenin proje sürecinde 
değişikliğe uğraması projenin uygulanması için bir risk olarak görülmektedir. 
 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun çok yakın bir yıl olan 2008 
olduğu düşünülürse enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik oluşturulan proje fikirleri çok yeni 
filizlenmekle birlikte projelerin sonuçlarının izlenmesi ve bir veri arşivi oluşturulması ileriki zamanlarda 
oluşturulacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 
 
Fosil tabanlı enerji kaynaklarının giderek tükendiği günümüz koşullarında dünyada nüfus artışından 
kaynaklanan yapı gereksinimi ile oluşan çok katlı yapılaşmalar çevre sorunlarını beraberinde 
getirmektedir. Enerji kaynaklarının yaklaşık %50’lik kısmının binalar tarafından kullanıldığı gerçeği ise, 
mimar ve mühendislerin tasarımlarında yapı bileşenlerinin iklimlendirme çözümlerinde pasif sistemler 
olarak kullanıldığı “enerji etkin-ekolojik bina tasarımı” kavramını ön plana çıkararak doğal yolla 
sağlanan konfor ortamı ile mekanik yüklerin en aza indirilip enerji tasarrufunun hedeflendiği bir 
platform oluşturmuştur. Bina performansını etkileyen yapı bileşenlerinden biri olan çatılarda yeşil çatı 
uygulamaları da bu platformun bileşenlerinden biridir. 
 
Bu yüzden bu çalışmada, ofis binalarında teras çatı bileşenlerinde bitkilendirmenin bina ısıtma ve 
soğutma yüklerine olan etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu analiz için Energy Plus simülasyon 
motoru altında bir arayüz olan Design Builder bina enerji simülasyon programı seçilmiştir.Çalışmanın 
sıcak ve soğuk olarak iki farklı iklim bölgesini tarifleyen iller için, çeşitli metrekarelerdeki örnekler 
üzerinde gerçekleştirilmesi; yeşil çatıların bina enerji performansına etkisini iklim bölgesi ve metrekare 
bazında karşılaştırılabilmeye olanak  sağlayabilecektir. TS825’e uygun olarak seçilen yapı bileşenleri 
ile oluşturulan ofis binası örneklerine, seyrek yeşil çatı sistemi tanımlanmış ve bu bölgelerin iklim 
verilerine göre simülasyonlar yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre yeşil çatıların ülkemizde bina 
enerji performansına etkisi ve potansiyeli tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüksek performanslı ofis binaları, Yeşil çatılar,  Design Builder,  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In today's global conditions, due to decreasing fossil-based energy sources and population growth, 
increase in multi-storey buildings caused  environmental problems. The %50 of energy sources of the 
world is being used by the buildings. This fact emphasizes the concept of " ecological-energy efficient 
building design" which is used by architects and engineers when searching the solutions using the 
passive systems to design the building that meets the expected energy saving platform provided by 
natural comfort zone by lowering the mechanical loads as much as possible. By the way the roof of a 
building is a component of the construction that effects the performance of the building and the green 
roof application is a part of this platform. 
 
The aim of this study is to analyse the effect of the planting on heating and cooling variables at office 
buildings, roofs. For this analysis, Design Builder energy simulation program, which is a subprogram of 
the Energy Plus simulation engine was chosen. This study will be implemented on different size of 
office buildings in two different climate conditions as hot and cold regions. So this study allows to 
evaluate and benchmarking the pros and cons of the green roof applications in different climate 
conditions at different size of office buildings.The sparse green roof application has been defined and 
simulated according to those climate conditions on alternative office buildings which are eligible of 
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TS825 constructions components.According to the results, the effect of the energy performance and 
the potential of the green roofs on buildings in our country will be discussed. 
 
Key Words: High-performance office buildings , Green roofs,  Design Builder. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kavram olarak çatı, barınağın temel unsuru olarak, doğa etkenlerinden korumayı sağlamasının 
yanında, mekanın tanımlanmasında da önemli bir rol alır. Bir diğer yandan, tipik uzakdoğu pagodaları, 
Eskimo igloları, Ronchamp Şapeli, Sidney Opera Binası gibi örneklerle çatının bina kimliği ve tasarım 
konseptindeki etkisi de görülür. Konsept olarak moderniteye kadar coğrafi ve iklimsel etkenler 
tarafından şekillendirilen çatı, yapım teknikleri ve malzemeye göre çeşitlilikler gösterirken, günümüzde 
yaygınlaşan enerji etkin binalarda, yapı kabuğunun enerji etkinliğine katkıda bulunan bir bileşeni 
olarak düşünülmektedir [1], [2]. 
 
Yeşil çatılar ise “çatı bahçeciliği” veya “bitkilendirilmiş çatı teknolojisi” diye bilinir. Bunun dışında, 
yaşayan çatılar veya eko çatılar olarak da tanımlanabilen yeşil çatılar, basit olarak normalin altındaki 
ağırlıktaki çevrede yetişen mikroorganizmaların ve bitkilerin yaşayan biyolojik topluluklarıdır [3]. 
 
Yeşil çatı uygulamaları görsel etkisinin yanında bina tasarımının yapıldığı yere özgü mikroklima 
faktörleri değerlendirilerek de yaygınlaşmıştır. Bu bağlamda yeşil çatıların bina performansına 
katkılarını incelersek; 
 

1. Doğal Çevrenin ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması 
 
Yeşil çatılar canlılar için yeni yaşam alanı oluşturarak biyoloji çeşitliliğe katkı sağlarlar. İsviçre`nin 
Basel kentinde yapılmış olan bir çalışma bitkilendirilmiş çatı sistemlerinin kuş ve böcekler için yaşam 
ve gelişim alanı sağladığını kanıtlar niteliktedir. 17 adet bitkilendirilmiş çatı sistemi üzerinde 3 yıl 
boyunca yapılan incelemede; 78 örümcek ve 254 böcek türünün bitkilendirme sonrası bitkilendirilen 
ortamda yaşamaya başladığı görülmüştür. [4]. 
 

2. Kent Isı Adalarının Etkilerinin Azaltılması 
 
Kentleşme ve sanayileşme atmosferin sınır tabakasındaki ısı ve su döngüsünü etkilemekte ve kent 
iklimini kırsal alandan farklılaştırarak, yerel antropojenik iklim değişikliğinin en iyi bilinen formlarından 
olan kent ısı adası etkisini meydana getirmektedir [5].  Kanada’da da 2005 yılında yapılan bir ölçüm 
çalışması ile Toronto’daki kentsel alanlardaki yüzey ve hava sıcaklıklarının, kırsal alanlara göre yaz 
aylarında 2-3 

o
C daha fazla olduğu,  Berlin’deki ölçümlerde ise Berlin’in onu çevreleyen kırsal alanlara 

göre yaz mevsiminde akşam saatlerinde 4-5 
o
C daha fazla hava sıcaklığına sahip olduğu 

gözlemlenmiştir [4].  
 
Yeşil çatılar, kentsel alanlarda zarar gören bitki örtüsünün yerini alarak, hava ve yüzey sıcaklığının 
artmasını engeller. Bitkilerin; evapotranspirasyon, gölgeleme ve bitki taşıyıcı katmanın ise ısı 
depolama özellikleri sayesinde, sıcaklık artışının engellenmesine katkıda bulunurlar. 
Evapotranspirasyon; bitkinin buharlaşma ve terleme yolu ile atmosfere su buharı vermesi anlamına 
gelir. Bitki yapraklarında ve bitki taşıyıcı katman bünyesinde bulunan suyun buharlaşması için gerekli 
olan ısı miktarı; güneşten yüzeylere doğrudan ya da dolaylı olarak gelen kısadalga kızılötesi ışınlardan 
karşılanır. Bu sayede bu ışınların yüzey sıcaklığını arttırması engellenir [6].  
 

3. Binanın Enerji Performansını Arttırması 
 
Bu sistemler; bitki taşıyıcı katmanın gösterdiği ısı depolama özelliği ile yaz aylarında yüzeyde bitki 
katmanı sayesinde azalmış olan ısıl yükü iç ortama daha az geçirerek; kış aylarında ise ısı miktarının 
iç ortamdan dış ortama gerçekleşen ısı transferini azaltarak, binalarda tüketilen soğutma ve ısıtma 
enerjilerinden tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Son yıllarda yeşil çatıların farklı işlevlere ve alanlara 



    _______________________  985 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 

 

sahip olan binalar için ısıtma ve soğutma yükleri üzerindeki etkisini analiz eden bilimsel çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar arasında Kanada’da yapılan bir çalışmada 72 m²’lik bir çatı alanının 
eşit iki parçaya bölünerek, yarısı seyrek bitkilendirilmiş çatı sistemi, diğer yarısı da modifiye bitümlü su 
yalıtım malzemesi kullanılan geleneksel çatı sistemine dönüştürülmüştür. İklimsel veriler, oluşturulan 
sisteme 50 metre uzaklıktaki meteoroloji istasyonundan sağlanarak her iki çatı yüzeyindeki ve 
bünyesindeki sıcaklık miktarları, dış ortamdan iç ortama ısı  akış düzeyleri, yansıtıcılık özellikleri, ve 
atık su uzaklaştırma miktarları 2 sene boyunca ölçülmüştür. Sonuçlara göre; bu çatı sistemlerinin 
altında yer alan iç ortamın iklimlendirilmesi için gerekli olan ortalama günlük enerji ihtiyacı; referans 
çatıda; 6,0/7,5 kWh/gün olarak belirlenmiştir. Bitkilendirilmiş çatıda ise bu ihtiyaç 1,5 kWh/gün olarak 
ölçüldüğünden dolayı %75 oranında bir enerji tasarrufu sağlandığı söylenebilir [7]. Lousianna 
Üniversitesi’nde A. Spala, v.d. tarafından  yürütülen çalışma’da Atina'da 210m

2
 lik bir ofis binasının 

çatısına uygulanan yeşil çatının bina enerji simülasyon programı TRNYS’si kullanarak enerji 
verimliliğini dinamik matematiksel bir model olarak ele alınmış, binanın çatısının yazın soğutma 
yükünü alt katlarda %15’den %39’a yaklaşan oranlarda,  en üst katta ise yaklaşık %58 olarak totalde 
binada ortalama %40‘a varan oranda azaltarak performansı arttırdığı, ısıtma yüküne etkisinin ise 
marjinal olduğu açıklanmıştır [8]. 
 

4. Hava Sıcaklığını Dengelemesi 
 
Yeşil çatılar toprak tabakası veya bitki taşıyıcı katmanlar ile kışın binaya ek bir yalıtım sağlarken 
rüzgara bağlı ısı kayıplarınını da azaltabilirler. Yunanistan’da bitkilendirilmiş çatı sisteminin ısıl 
performansını matematiksel bir model ile ortaya koyan bir çalışmada, bitkilendirilmiş bir çatı sisteminin, 
yüzeyine gelen toplam ışınım şiddetinin % 27’sinin yansıttığını % 60’ının yapraklar tarafından 
soğrulduğunu ve %13’ünün de toprağa iletildiği ve Singapur’daki bir yeşil çatının alanda ölçümüyle 
yüzey sıcaklığını 18 

o
C azalttığının  görülmesi de yeşil çatı sistemlerinin hava sıcaklığına olan etkilerini 

göstermektedir [9]. 
 

5. Havadan Savrulan Partiküllerin Filtre Edilmesi (Toz Tutuculuğu) 
 
Yeşil çatılar toz tutabilme özelliklerinin yanında çeşitli hava kirliliğine yol açan maddelerin bitki 
yaprakları tarafından emilerek toprağa iletilmelerini de sağlarlar. Almanya’da yapılan bir çalışmada; 
bitkilendirilmiş çatının bulunduğu alanlarda mazot kaynaklı atık maddelerin ve havadaki sülfürdioksit 
ve nitratların %20-37 oranında azaldığı kabul edilmiştir. Böylece yeşil çatıların hem iç hem de dış hava 
kalitesinin iyileşmesine de katkı sağladıkları gözlemlenmiştir [9]. 
 

6. Karbondioksit ve Oksijenin Karşılıklı Değişimini Sağlaması 
 
Yeşil çatılar uygulandıkları çevredeki hava kalitesini yükseltmekte olup, ortamın oksijen miktarını 
arttırmaktadır. 25 m

2
 yaprak yüzeyi insanın bir saatte tükettiği kadar yani, 27 gr oksijen üretir. Yaz 

aylarında, 1 m
2
 çim çatı 4 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Gece ve kış aylarının ortalamaya girmesi 

halinde 1.5 m
2
 çim alanın bir yılda, bir insanın yıllık ihtiyacı kadar oksijen üretebileceği hesaplanabilir. 

Ayrıca bu örtü buhar geçirimi özelliği ile, yapının da nefes almasını, yapı içi nemin atılmasını sağlar 
[10]. 
 

7. Gürültü Etkisini Azaltması 
 
Şehir içindeki sürekli trafik gürültüsü binalardan ve kaldırım yüzeylerinden yansır çimenlik benzeri 
yumuşak yüzey veya yeşil çatılar ise onları yansıtmak yerine sesleri emerek azaltır. Alçak frekansları 
(3-30Hz) toprak, yüksek frekanslar(30-300Hz) bitki örtüsü bloke eder [3]. Yapılan çalışmalarda 
Almanya frankfurt havaalanında 10 cm lik derinliğe sahip bir yeşil çatı sisteminin gürültü seviyesini 5db 
düşürdüğü görülmüştür [5]. 
 

8. Yağmur Suyuna Etkisi 
 
Yeşil çatıların en önemli etkilerinden birisi, fırtınalarda yağmur suyunu tutup kanalizasyon sistemine 
ulaşmasını geciktirmesidir. Yapılanmış alanlarda, zemin giderek daha sert ve geçirimsiz hale 
geldiğinden, daha az su toprağa geçebilmektedir. Bu da kanalizasyon ve tahliye sistemlerine daha 
fazla yük anlamına gelir. Yeşil çatılar burada devreye girer, çünkü yağışların büyük bir bölümü çatılara 
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düşer ve burada kalır, toprak tarafından emilir ve bitkiler tarafından kullanılır ve sonra buharlaşır. Yani 
böylece "atık su" şebeke yükü hafifler [3]. 20-40 cm arası yoğun bitkilendirilmiş bir çatı 10-15 cm 
yüksekliğinde su tutma kapasitesine sahiptir. Genel olarak kente düşen yağmur suyunun % 10-15'inin 
yeşil çatılarda tutulması mümkündür.Ayrıca  Michigan Üniversitesi kampüsü içinde bulunan bir alanda 
%2,%7,%15 ve %25 olarak 4 farklı eğimdeki seyrek yeşil çatıların, 94 günlük süreçte 64 kere 
meydana gelen yağışlar; çatıların ortalama yağmur tutma kapasitesinin % 80.8 olduğunu göstermiştir. 
En düşük su tutma kapasitesi %76.4 oranı ile %25 eğimli sistemken en iyi sonuç %85.6 ile en düşük 
eğim olan %2 eğimli çatının performansıdır. Eğim arttıkça yağmur suyu tutma oranının azaldığını 
gösteren çalışma bunların yanında tüm eğimlerdeki sistemler suyu geleneksel sistemlere göre daha 
uzun bir süre muhafaza edip, sağlıklı bir akış meydana getirmişler. Sonuçların Amerika Birleşik 
Devletleri’nin batı ve orta kesimine benzer iklim özellikleri gösterdiği alanlar için gözlendiği bu çalışma 
eğer 1.1 km² çatı alanına sahip Michigan Üniversitesi Kampüsü %80.8 lik yağmur suyu tutma 
özelliğindeki çatı ile oluşturulmuş olsa idi 2005- 2007 yıllarında 337,041m

3
 (99,603,827 galon) su 

toplayabilecekti [11]. 
 

9. Sera Gazları ve Ağır Metallere Etkisi 
 
Yeşil çatılar, yağmur suyuna havadan karışan ağır metaller ve tuzu toprak tarafından tutarak sera 
gazlarının yok olmasında yardımcı olur. Kadmiyum, bakır ve kurşunu % 98, çinkoyu % 16 oranında 
tutarak sudan arındırdığı görülmüştür [9]. Ayrıca Chicago’da tüm çatıların yeşillendirilmesini kaliteli 
hava modeli olarak baz alan bir çalışma sonuçlarına göre, bu sayede yılda 417,309.26 kg azot oksit ve 
517,100.61 kg kükürt oksit emisyonlarında azalma gözlemlenmiştir [5]. 
 

10. Çatı Yalıtımının Ömrünü Uzatması 
 
Yeşil çatının diğer bir tasarrufu da çatı yalıtım malzemesini korumasıdır. Yeşil çatılar, çatı yalıtım 
malzemesini, UV ışınlarından ve yüksek sıcaklık değişimlerinden koruyarak 25 yıllık standart 
membran ömrünü 60 yıla kadar uzatır [7]. 
 
Kanada’da yapılan bir diğer çalışmada; malzemelerin yüzey sıcaklıkları ile ilgili ölçümler sonucunda; 
özellikle yaz aylarında, 150mm bitki taşıyıcı katmana sahip bir seyrek yeşil çatı sistemi; su yalıtım 
malzemesinin sıcaklığını, istenilen düzeylerde tutabilmektedir. Referans çatıda yaz mevsiminde, su 
yalıtım malzemesinin sıcaklığının 70 

o
C’ye çıkarken, bitkilendirilmiş çatı sisteminde bu değer en fazla 

30 
o
C olarak ölçülmüştür. Ayrıca yeşil çatı sistemlerinin, malzemelerin sıcaklık değişimlerini en aza 

indirdikleri de, referans çatıda bahar ve yaz aylarında su yalıtım malzemesinin sıcaklık değişimi en 
fazla 45 

o
C iken yeşil  çatıda 6 

o
C gibi çok daha düşük miktarda kaldığı sonuçlarıyla ispatlanmıştır 

Ayrıca sistemdeki toprak ısı yalıtımına katkıda bulunduğu için enerji maliyetlerinde azalma olmaktadır. 
Avrupa’ da yapılan hesaplamalara göre fuel-oil harcamalarında yılda yaklaşık m

2
 başına 2 lt azalma 

olduğu görülmüştür. Bu da, 100 m
2
 lik bir çatıda yılda 200 lt tasarruf anlamına gelmektedir [2]. 

 
11. Estetik ve Rekreasyon Açısından Önemi 

 
Yeşil çatılar, asfalt ve beton görüntüsünün olduğu yerlerde yeşil alanlar sağlar. Bu durum doğayla 
dengeleyici ve stres dolu şehirde rahatlatıcı bir çevre sağlar. Teras çatılarda dinlenme, oyun, sigara 
içilmeyen binalarda sigara içilen alanlar gibi ilave kullanılabilir mekanlar da yaratılabilir [3]. 
 

12. Yarattığı Yeni Sektör İle İş İmkanları Sunması  
 
Yeşil çatı sistemlerine ülkemizde talepin artması ile beraber, bu sistemlerin tasarımı, uygulanması, 
bakımı ve sistemi oluşturan malzemelerin üretilmesi ve pazarlanmasını yürütecek firmalar hizmet 
vermeye başlayacak ve sistemin yaygınlaşması ile beraber bu firmaların sağladığı istihdam oranları da 
artış gösterecektir. Mimarlardan mühendislere, pazarlama sorumlularından tekniker ve işçilere kadar 
geniş bir yelpazedeki sektörlerde çalışan kişiler, bitkilendirilmiş çatı sistemleri sayesinde mesleklerini 
kullanmada yeni alternatiflere sahip olacaklardır.  
 
Almanya’da 2001 yılında inşa edilen binaların %14’ünde yeşil çatı sisteminin kullanıldığı 
görülmektedir. Bu oran yaklaşık 13.5 milyon metrekarelik çatı alanına denk gelmektedir. Aynı şekilde 
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İsveç’de de her sene 100.000 metrekarelik bitkilendirilmiş çatı sisteminin kullanıldığı görülmektedir. Bu 
ülkelerdeyeşil çatı sistemleri ile ilgili hizmet veren yaklaşık 1300 firma bulunmaktadır [12]. 
 
 
 
 
2. YEŞİL ÇATILARIN OLUŞUMU VE ÇEŞİTLERİ 
 
Çatılar: bitkilere doğal ortamların aksine, sınırlı bakım ve gelişim olanaklarına uyum göstermeleri 
gereken özel bir mekanı sunmaktadır. Gerek çatının yapısal özellikleri, gerekse bitkilendirme için 
hazırlanacak yetişme ortamının özellikleri nedeniyle çatı örtüsünde belirli nitelikler aranır. Bu 
niteliklerin tamamı tek bir tabakada bulunamayacağı için genellikle tabakalar halinde bir örtüleme 
yöntemi uygulanmaktadır. Bu tabakalar ise: 
 

 Bitki 

 Bitki taşıyıcı tabaka 

 Filtre ve drenaj tabakası 

 Mekanik etkilere karşı koruyucu tabaka, 

 Kök tutucu tabaka, 

 Su yalıtımı  

 Çatı konstrüksiyonu  olarak sıralanır [13]. 
 

Bu katmanların işleyişine bakıldığında ise: 
 

 
 

Şekil 1. Yeşil Çatı İşleyiş Şeması [13]. 
 
Sistem, teras çatılarda uygulandığı gibi çeşitli önlemler alınarak eğimli çatılarda da kullanılabilir. Yeşil 
çatı bitkilendirmelerinde, yararlanma ve işlev yönünden iki ana türlü bitkilendirme biçimi bulunup. bu 
bitkilendirme biçimleri “Ekstensif (seyrek) bitkilendirme” ve “intensif (yoğun) bitkilendirme” olarak 
isimlendirilir. Ayrıca alanın özelliklerine uyacak şekilde bu iki sistemin bir arada kullanıldığı semi-
intensive (karma) bitkilendirme uygulamaları da mevcuttur. 
 
Ekstensif yani seyrek bitkilendime sisteminde genelde az su isteyen (damlama yöntemi yeterli) ve 
sürekli bakım istemeyen yosunlar, sukkulentler, çim ve örtü bitkileri, çalılar, ağaçcıklar arasından 
seçilecek uygun  bitkiler kullanılırken çatıya verdiği yük yaklaşık 100kg/m²dür.  
 
Yoğun bitkilendirmede ise bol toprak kullanılır, çatı da ağaçların yetiştirilmesi bile mümkündür. Ne var 
ki, sistemin çatıya verdiği yük 300-400 kg/m

2
 civarında olduğundan, statik sistemin bu yüke dayanacak 

şekilde oluşturulması şarttır. Sistemde kullanılan bitkiler bakım gerektirir, malzeme seçiminde bakım 
sürecinde çatıya gelecek mekanik etkiler ve sulama ihtiyacı da dikkate alınmalıdır [14]. 
 
 
 
 



    _______________________  988 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 

 

Tablo 1. Seyrek ve Yeşil Çatı Karşılaştırması[15]. 
 

 
Karşılaştırma 

 
Seyrek Yeşil Çatı 

 
Yoğun Yeşil Çatı 
 

 
Genel Detay 
 
 

 

 

 

 
 
Genel Tanım 
 

 

 İnce toprak kalınlığı gerektirir(50-
150mm) 

 Sulama gerektirmez veya az sulama 
gerektirir 

 Optimum fayda için geniş bir 
uygulama alanı gerektirir 

 Düşük bakım maliyeti(0.8-2.25 
$/m²/sene) 

 

 

 Derin toprak kalınlığı gerektirir(200-
2000mm). 

 Sulama ve bakım gerektirir. 

 Optimum fayda için yoğun sermaye ve 
bakım gerektirir. 

 Orta seviye bakım maliyeti(6.5- 44 
$/m²/sene) 

 

 
Avantajlar 
 

 

 Hafiftir. 

 Tasarım sonrası kullanıma uygundur. 

 Nispeten ucuz(400-1000$/m²) 

 Geniş alanlar için uygun 

 0-30 derece eğimli çatılar için uygun 

 Kendi kendine gelişen bitkiler için 
uygun 

 Az bakım ve teknik uzmanlık gerektirir 
 

 

 Çatı için çeşitli kullanımlar 
sağlar(rekreasyon, gıda yetiştirme) 

 Daha fazla yağmur suyu tutma kapasitesi 
ve enerji verimliliği sağlar 

 Görsel olarak çok etkileyici düzenlemeler 
sunabilir 

 Yüksek bitki çeşitliliği ve habitat sağlar 

 İyi yalıtım özellikleri sağlar 

 Zeminde doğal bir yaşam alanı oluşturur 
 

 
Dezavantajlar 
 

 

 Bitki seçenekleri kısıtlıdır 

 Dinlenme ve diğer kullanım alanları 
için uygun değildir 

 Daha az enerji verimliliği ve yağmur 
suyu tutma kapasitesine sahiptir 

 Görsel olarak daha az etkilidir 
 

 

 Nispeten daha pahalıdır(1000-5000$/m²) 

 Yüksek sermaye ve bakım gerektirir 

 Tasarım sonrası uygulanabilirliği çok 
düşüktür 

 Çatıya fazla yük getirir(300-1000 kg/m²) 

 Sulama ve drenaj sistemleri için enerji, su 
ve malzeme gerektirir 

 

 
 
 
 
3. YEŞİL ÇATILARIN BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE ÖRNEK ÇALIŞMA 
 
Son yıllarda ekolojik, enerji etkin bina tasarımlarında sıklıkla uygulanan yeşil bina enerji performansına 
katkılarıyla ilgili ülkemizde ve yurtdışında bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bildiri kapsamında 
yapılan çalışma da Türkiye’deki farklı iklim bölgelerinde yeşil çatıların ofis binalarının ısıtma ve 
soğutma yüklerine olan etkilerinin analizine yöneliktir.  
 
Çalışmada örnek binaya ait modeller dinamik koşullarda bina enerji performansını analiz eden Energy 
Plus simülasyon motoru altında kullanıcı arayüzü olan Design Builder programında incelenmiştir. 
Design Builder simülasyonu, kolay kullanılan kullanıcı arayüzü, iklim verileri ve malzeme 
kütüphanesinin genişliği ayrıca istenilen bileşenlerin kolaylıkla oluşturulabilmesi sebepleri ile 
seçilmiştir. Çalışma sürecinde, analizlerde üç boyutlu görselleştirme sayesinde algılama, çözüm 
önerisi geliştirme ve simülasyonları gerektiğinde hızlandırma kolaylığı sağlamıştır. Yapı modelinin 
Design Builder içerisinde oluşturulmasında, diğer çizim programları ile veri aktarmada uyumluluk 
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sunmuştur. Sonuçları yapı, yapı elemanı, çevresel veriler, karbon salınımı, enerji tüketimleri gibi 
çeşitlendirebilmekte, raporlarını tablolar, grafikler ve resimler ile destekleyebilmektedir.  
 
Bu çalışmaya konu olan ve programda test edilmesi istenilen yapılar oluşturulurken, “yeni bir proje” 
yaratılmış, örnek binaya ait bilgiler girilmiştir. Daha sonra www.meteonorm.com ‘dan elde edilen 
Ankara ve Adana illerine ait iklim verilerini içeren, “.epw” ve “.stat” uzantılı dosyalar, programda 
tanımlanmıştır. 
 
Örnek çalışmada 100, 500, 1000, 3000 ve 5000 m² ‘lik ofis binası fonksiyonlu örnekler hazırlanmıştır. 
Bu örneklere TS825 standartlarına uygun duvar, döşeme, çatı gibi yapı bileşenleri özellikleri girilmiştir. 
Çalışmada, performans kriterlerinin sonuca etkisini karşılaştırabilmek önce standart (referans) bir teras 
çatılı örnek oluşturulmuştur. Daha sonra aynı örnek üzerine, günümüzde de inşa edilmiş teras çatılı 
binaların üzerine uygulanarak yeşil çatıya dönüşebilmeye imkan verebilen, standart çatıya çok ağırlık 
getirmeyecek seyrek bir yeşil çatı sistemi uygulanmıştır. Küçük ve büyük ölçekli ofis binalarında 
kıyaslamaya elverişli olabilmesi için ise örnekler, belirlenen 5 farklı metrekareye göre düzenlenmiştir. 
Sonraki aşamada ise oluşturulan tüm tiplerin Ankara ve Adana gibi hem soğuk hem de sıcak farklı iki 
iklim bölgesinde bir yıllık periyotta bina simülasyonu yapılmıştır. Böylece bu çalışma; öncelikle yeşil 
çatılar ve standart çatıların bina ısıtma ve soğutma yüklerine olan etkilerini kendi içlerinde karşılaştırıp, 
bu etkinin soğuk veya sıcak iklim bölgesine göre değişimi ve bu değişimin de metrekare bazında 
sınıflandırılabilmesine imkan sağlamıştır. 
 
 
3.1. Materyal ve Metod 
 
3.1.1. Örnek Bina Özellikleri 
 
Desing Builder programında standart çatı ve yeşil çatılı olmak üzere Ankara ve Adana ili için toplam 20 
adet örnek bina alternatifi incelenmiştir. Örnekler 100, 500, 1000,3000 ve 5000m² lik çatı yüzeyine 
sahip olup, açık ofis şeklinde kullanıcı yoğunluğu 0,11 kişi/m² olarak oluşturulmuştur. Tablo 2. deki 
boyutlara göre oluşturulan örneklere TS825 Isı yalıtım Hesaplama programının çıktısı olan, Ankara ve 
Adana illerinde kullanılması gereken Tablo 3. deki duvar, döşeme ve çatı bileşenleri yüklenmiştir 
 
Tablo 2. Örnek Bina Boyutları 
 

Örnek Bina Alternatiflerine Ait Boyutlar 
Alan(m²) Boyut(m)  
 
100  

 
10x10x3,5 

 

        
 

 
500 

 
20x25x3,5 

 
1000 

 
27x37x3,5 

 
3000 

 
47x64x3,5 

 
5000 

 
57x88x3,5 
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Tablo 3. Örnek Bina Alternatiflerinin Kabuk Bileşenleri ve Özellikleri 
 

Bileşenler 

Adana-Ankara 

Yeşil çatılı örnek Standart çatılı örnek 
Kalınlık 

(m) 
İletkenlik 
(W/m-K) 

Öz Isı 
(j/kg-K) 

Yoğunluk 
(kg/m3) 

Çatı 

Bitki  0,1 0,300 1000 1000 

Substrat tabakası  0,1 0,069 880 260 

Filtre tabakası  0,001 0,220 1800 910 

Drenaj tabakası  0,025 0,500 1800 980 

Ayırıcı tabaka  0,005 0,250 1800 1200 

Çimento harçlı şap Çimento harçlı şap 0,05 1,400 650 2100 

Xps ısı yalıtımı Xps ısı yalıtımı 
0,07 
0,11 

0,035 1400 35 

Bitümlü su yalıtımı Bitümlü su yalıtımı 0,005 0,190 840 960 

Betonarme 
döşeme 

Betonarme döşeme 0,15 2,500 1000 2400 

Agregasız sıva Agregasız sıva 0,025 0,510 960 1120 

Duvar 

Tuğla duvar Tuğla duvar 0,1 0,840 800 1700 

XPS ısı yalıtım XPS ısı yalıtım 0,08 0,034 1400 35 

Beton blok Beton blok 0,1 0,510 1000 1400 

Alçı sıva Alçı sıva 0,013 0,400 1000 1000 

Döşeme 

Köpük yalıtım Köpük yalıtım 0,133 0,040 1400 10 

Betonarme 
döşeme 

Betonarme döşeme 0,1 1,130 1000 2000 

Zemin şapı Zemin şapı 0,07 0,410 840 1200 

Ahşap zemin kapl. Ahşap zemin kapl. 0,03 0,140 1200 650 

Pencere 
3mm cam+13mm 
hava+3mm cam 

3mm cam+13mm 
hava+3mm cam 

    

NOT: Adana örneği için çatıda Xps kalınlığı 7 cm alınıp Ankara için 11 cm alınmıştır. 
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SONUÇ 
 
Meteonormdan alınan Ankara ve Adana illerinin iklim verileri dahilinde oluşturulan örneklerin 1 yıllık 
periyoda göre simülasyonları yapılmıştır. 
 
Tablo 4. Simülasyon Sonuçları 
 
 
ADANA 
İLİ BİNA 
ÖRNEKLERİ 

 

 
Birim alandaki ısıtma yükü(kw/m²) 

 
Birim alandaki soğutma yükü(kw/m³) 

 
Yeşil Çatı 

 
Standart Çatı 

 
Fark 

 
% 

 
Yeşil Çatı 

 
Standart Çatı 

 
Fark 

 
% 

 
100 m² 

 
8,07 

 
8,92 

 
0,85 

 
9,5 

 
-181,89 

 
-187,33 

 
-5,44 

 
2,9 

 
500 m² 

 
8,46 

 
9,4 

 
0,94 

 
10 

 
-142,94 

 
-149,69 

 
-6,75 

 
4,5 

 
1.000 m² 

 
8,58 

 
9,63 

 
1,05 

 
10,9 

 
-133,2 

 
-133,2 

 
-7,1 

 
5,1 

 
3.000 m² 

 
8,88 

 
9,78 

 
0,9 

 
9,2 

 
-123,46 

 
-123,46 

 
-7,52 

 
5,7 

 
5.000 m² 

 
8,96 

 
9,93 

 
0,97 

 
9,8 

 
-120,62 

 
-128,2 

 
-7,58 

 
5,9 

 
ANKARA 
İLİ BİNA 
ÖRNEKLERİ 

 

 
Birim alandaki ısıtma yükü(kw/m²) 

 
Birim alandaki soğutma yükü(kw/m³) 

 
Yeşil Çatı 

 
Standart Çatı 

 
Fark 

 
% 

 
Yeşil Çatı 

 
Standart Çatı 

 
Fark 

 
% 

 
100 m² 

 
60,7 

 
63,4 

 
2,7 

 
4,2 

 
-59,4 

 
-61,3 

 
-1,9 

 
3 

 
500 m² 

 
54,1 

 
56 

 
1,9 

 
3,4 

 
-41,1 

 
-43,3 

 
-2,2 

 
5 

 
1.000 m² 

 
53,2 

 
55,2 

 
2 

 
3,6 

 
-36,7 

 
-38,9 

 
-2,2 

 
5,6 

 
3.000 m² 

 
52,9 

 
53,9 

 
1 

 
1,8 

 
-32,3 

 
-34,5 

 
-2,2 

 
6,3 

 
5.000 m² 

 
53 

 
53,7 

 
0,7 

 
1,3 

 
-31,1 

 
-33,3 

 
-2,2 

 
6,6 

 
Sonuç tablosundan da anlaşıldığı gibi yeşil çatılı örneklerin standart çatılı örneklere göre her iki bölge 
ve her metrekarede bina enerji performansına katkısı daha olumludur.  
 
Yeşil çatı uygulamasının standart çatılara göre sıcak iklim bölgesinde ısıtma yüklerine olan etkisi 
ortalama %10 daha olumlu iken soğutma yüklerine olan etkisi % 5 değerlerindedir. Bu sonuçlardan da 
anlaşıldığı üzere sıcak bölgelerde yeşil çatıların bina performansına etkisi ısıtma yükleri bakımından 
daha olumludur. 
 
Soğuk iklimlerde ise yeşil çatılar standart çatılara göre ısıtma yüklerinde ortalama %2.5 daha iyi bir 
performans gösterirken soğutma yüklerinde bu performans değerinin % 5’lere çıkması da soğuk 
bölgelerde sıcak bölgelerdekinin aksine soğutma yüklerinde daha iyi bir performans sağladığını 
göstermektedir. 
 
Sonuçlara iklim bölgeleri bazında göre bakıldığında ısıtma yüklerinin etkisinin sıcak bölgelerde %10 
daha avantajlı iken soğuk bölgelerde %3 olup bunun yanında soğutma yüklerine olan etkinin iki 
bölgede de %5 daha avantajlı olduğu sonucu yeşil çatıların bina enerji performansına olan etkisinin 
sıcak iklim bölgelerinde soğuk iklim bölgelerine oranla daha olumlu olduğunu göstermektedir.  
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Simülasyon çıktılarına göre grafikler aşağıda yer almaktadır.  
 
Grafik 1. Birim Alandaki Isıtma Yükünün İki Bölgede Standart ve Yeşil Çatı Üzerinde Karşılaştırılması 
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Grafik 2. Birim Alandaki Soğutma Yükünün İki Bölgede Standart ve Yeşil Çatı Üzerinde 
Karşılaştırılması 
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Grafiklerde de görüldüğü gibi simülasyonlar metrekare bazında değerlendirildiğinde, iki bölgede de 
soğutma yüklerine olan etki metrekare ile paralel olarak artmışken ısıtma yüklerinde dalgalanma 
meydana gelmiştir. Tüm farklı metrekaredeki örneklerde standart çatıya kıyasla olumlu gerçekleşmeler 
sağlansa da en olumlu sonuçların 1000 m² lik örnekte görülmüş olması uygulamanın yaklaşık 1000m² 
lik alanlarda optimum fayda sağlayacağını göstermektedir. Ayrıca soğuk iklim bölgelerinde 1000m² 
den sonra artan metrekare ile iki tip çatı arasındaki soğutma yüklerine olan etki doğru orantılı olarak 
artarken, anı örneklerde ısıtma yüklerine olan etki oranının düştüğü de görülmektedir. 
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ÖZET 
 
Sürdürülebilirlik, son yıllarda “yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji” gibi sözcüklerle ön 
planda olan ve aslında “daha iyi bir yaşamı insanlığa ve evrene sunmayı hedefleyen” pozitif bir 
kavramdır. Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilirlik ile ilgili bilince yeni ulaşılmaktadır. Türkiye’de de 
gerek üniversiteler, gerekse pek çok özel kuruluşun ve devlet kurumunun bu konuda araştırmaları 
bulunmaktadır. Özellikle sürdürülebilir mimarlık bağlamında araştırmalar yoğunlaşmakta ve 
sürdürülebilir çevreler-kentler tasarlamak adına umut verici adımlar atılmaktadır. Bu bağlamda kentsel 
mekanları oluşturan yapıların ve özellikle bu yapıların büyük çoğunluğunu oluşturan konutların 
tasarımı önem kazanmaktadır.  
 
Türkiye’de her yıl çok sayıda konut inşa edilmektedir. Bunun önemli bir bölümünü de toplu konutlar 
oluşturmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir bir çevre yaratmada toplu konut uygulamalarının rolü ve 
önemi büyüktür. Türkiye’de genellikle nicelik olarak ele alınan, niteliği göz ardı edilen ve özellikle 
büyük kentlerde sayıları hızla artan toplu konutlar kentsel siluette ve kentsel ekosistemde önemli 
problemlere neden olmaktadır. Problemlerin çözüm noktasında sürdürülebilir toplu konut uygulamaları 
önem kazanmaktadır.  
 
Bu çalışmada sürdürülebilir mimarlık bağlamında oluşturulan toplu konut uygulamalarının Türkiye 
örnekleri ele alınarak irdelenmiştir. Amaç, bu örnekler üzerinden Türkiye’nin sürdürülebilir toplu konut 
perspektifine bakabilmektir. 
 
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, toplu konut, ekoloji, tasarım 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Sustainability has been emerging as a positive concept in recent years which “aims to provide 
humanity and the universe with a better life” and is associated with several keywords such as “green, 
ecological, climate and environment friendly, zero energy”. Developing countries have not gained 
awareness about sustainability until quite recently. In Turkey, universities and public and private 
institutions are doing researches on this issue. These researches are centered especially upon 
sustainable architecture, and promising steps are being taken to design sustainable spaces-cities. In 
this respect, designing of structures, and especially of houses, that form urban spaces become more 
important. 
 
In Turkey, a great number of houses are built every year and a significant portion of this number is 
composed of mass houses. For this reason, the role and importance of mass housing practices are of 
great importance in creating a sustainable environment. The number of mass houses, which are 
mostly considered in Turkey in terms of their quantity rather than quality, is rapidly rising and these 
houses create serious problems for the urban silhouette and ecosystem. Sustainable mass housing 
practices, therefore, grow in importance for the solution of these problems.  
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In this study, several mass housing examples in Turkey were examined with respect to “sustainability”. 
These examples, which were evaluated according to ecological, economic and social/cultural 
sustainability criteria (headings), were analyzed under the following sub-headings, which were 
formulated based on these criteria: “optimum use of space, topography use, orientation to the view, 
conversation-of-energy/use-of-green, easy access and richness of social spaces”. The scope of the 
study was limited to six examples that could be evaluated according to these criteria. The aim is to 
demonstrate Turkey’s “perspective of sustainable mass housing” through these examples. 
 
Key Words: Sustainability, mass housing, ecology,design 
 
 
 
 
1.GİRİŞ  
 
Hem yapı üretiminin hem de mimarların tasarım faaliyetlerinin çok büyük bir kısmı konut projelerine 
odaklıdır. Konut tasarımı ve üretimi içindeki ağırlıklı payı da toplu konutlar almaktadır[1]. 
 
Türkiye’de toplu konutlar, özellikle konut açığının kapatılmasına yönelik uygulanmakta, pek çoğu 
nitelik açısından herhangi bir özellik taşımamakta, sadece nicelik olarak ele alınmaktadır. Daha çok alt 
ve alt-orta gelir grubunun “mülk sahibi olma” beklentisini karşılamak için yapılan toplu konut 
uygulamaları hızla artmakta [1]kentlerde betonarmeden duvarlar, dağlar oluşturulmaktadır. Kentlerdeki 
hızlı ve yoğun büyüme, kent ekosisteminin dengesini toprak, bitki örtüsü, su ve havanın etkilerini 
negatif alanda bozarak göstermektedir [2]. Toplu konutların sözü edilen bu olumsuz etkilerine çözüm 
olabilecek sürdürülebilir ve nitelikli toplu konut uygulamalarının geliştirilmesine olan ihtiyaç 
artmaktadır.  
 
Türkiye’de, özellikle büyük kentlerde, orta ve üst orta gelir grubunun “daha iyisine sahip olmak” 
beklentisini karşılamaya yönelik olarak üretilen toplu konutlar nitelikli uygulamaları ile dikkat 
çekmektedir [1].  
 
Bu çalışmada “sürdürülebilirlik” kavramını temel çıkış noktası yapmayan ancak bazı tasarım 
kriterleriyle bu bağlamda değerlendirilebilecek, nitelikli toplu konut projeleri, “ekolojik, ekonomik ve 
sosyal/kültürel sürdürülebilirlik” başlıklarında ele alınmış ve  “optimum alan kullanımı, topografyadan 
yararlanma, manzaraya yönlenme, enerji korunumu-yeşil kullanımı, kolay ulaşım, sosyal mekanların 
zenginliği” alt başlıklarında değerlendirilebilecek özelliklere sahip  altı toplu konut projesi, çalışma 
kapsamında analiz edilerek irdelenmiştir. 
 
 
 
 
2.SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR/ÇEVRELER 
 
İnsanoğlunun ve onları saran ekosistemlerin bugünkü ve gelecekteki varlığını sağlıklı olarak 
sürdürebilmesi zemininde yürütülen çalışmalar “sürdürülebilirlilik felsefesi”ne dayanmaktadır [3]. 
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 [3].  
 
Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
tarafından 1996 yılında hazırlanan Mimarlık Eğitimi Şartı’nda gelecekteki yaşam çevrelerini oluşturmak 
için benimsenmesi gereken hedefler;  
 

1. Yerleşim yerlerindeki bütün insanlar için, insanlığa yaraşır bir yaşam kalitesi; 
2. İnsanların, sosyal, kültürel ve estetik gereksinimlerine saygılı bir teknik uygulama;  
3. Yapılı çevrenin ekolojiye duyarlı ve sürdürülebilir gelişimi; 
4. Herkesin kendi malı ve sorumluluğu olarak görüp değer verdiği bir mimari  
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olarak belirlenmiştir. 
 
Bu hedeflerin bir arada toplandığı sonuç ürün, günümüzdeki sürdürülebilir bina arayışını 
tanımlamaktadır [4]. 
 
Sürdürülebilir binalarda üç alt sürdürülebilirlik göstergesi öne çıkmaktadır. Bunlar;  
 

1. Ekolojik sürdürülebilirlik  (kaynakların korunması, ekosistemlerin korunması),  
2. Ekonomik sürdürülebilirlik  (kaynakların verimliliği, düşük kullanım / bakım maliyeti)  
3. Sosyal/kültürel sürdürülebilirlik  (konfor ve sağlık, sosyal ve kültürel değerler)  

 
olarak sınıflandırılmıştır [4]. 
 
 
 
 
3.TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK UYGULAMALARI 
 
1950’li yıllarla birlikte, imar rantı ve spekülatif yapılaşma Türkiye’ye egemen olmuştur. Günümüzde 
diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, kontrolsüz ve hızlı bir gelişmeyle birlikte 
sürdürülebilir ihtiyaçları karşılayamayan, sağlıksız kentler oluşmaktadır. Hızlı şehirleşmenin yarattığı 
doğal kaynaklar üzerindeki baskılar, ciddi çevresel sorunlara neden olmaktadır [4]. Mimari tasarımda 
sürdürülebilirlik adına bir özellik taşımayan yapı stoku ülke kaynaklarını hem üretim, hem de kullanma 
sırasında hızla tüketmeye devam etmektedir [5] (Şekil 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Türkiye’deki toplu konut uygulamalarına bir örnek [6]. 
 

Türkiye’de sürdürülebilir mimari örnekler incelendiğinde ilk dikkati çeken, kavramın önerdiği ilkelerin 
yeterince irdelenmediği ve dolayısıyla anlaşılmadığıdır. Yapıda sürdürülebilirlik kimi örneklerde yüksek 
teknolojiye sahip, kendi enerjisini üreten, daha az enerji tüketip, pasif sistemlerden yararlanan, “enerji-
verimli”, “ekolojik” veya “akıllı” yapı yapmakla eş tutulmaktadır. Başka bir deyişle, bulunduğu yerin 
sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik gerçekleriyle bağ kurulmaksızın, kavram daha çok morfolojik 
yanıyla ele alınmaktadır [7].  
 
 
 
 
4.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİNİN 
ANALİZİ 
 
Türkiye’de özellikle büyük kentlerde gerçekleştirilen bazı toplu konut uygulamaları “sürdürülebilirlik” 
bağlamında olumlu mesajlar vermektedir. Çalışma kapsamında pek çok toplu konut projesi incelenmiş 
ve sürdürülebilirlik bağlamında öne çıkabilecek altı proje örneklenmiştir. Örneklenen toplu konut 
projelerinde sürdürülebilirlik bağlamındaki (ekolojik, ekonomik, sosyal/kültürel sürdürülebilirlik) ortak 
yönelimler; 
 

1. Optimum alan kullanımı ve farklı kullanıcılara yönelik tasarım 
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2. Topografyadan yararlanma 
3. Manzaraya yönlenme 
4. Enerji korunumu-Yeşil kullanımı 
5. Kolay ulaşım 
6. Sosyal mekânların zenginliği 

 
başlıklarında analiz edilmiştir. Örnek toplu konutların özellikleri bu sıralamaya uygun olarak 
incelenmiştir ve toplu konutlar sırasıyla Örnek1,Örnek2,Örnek 3,Örnek 4,Örnek 5,Örnek 6 olarak 
adlandırılmıştır.  
 
4.1. Örnek 1 
 
Örnek 1, İzmir’de 2007-2008 yılında inşa edilmiştir.(Şekil 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Örnek 1 konutları [8]. 

 
4.1.1. Analizler 
 
Optimum alan kullanımı ve farklı kullanıcılara yönelik tasarım 
Farklı büyüklükte ve özellikte (bahçeli, dubleks, vb) daireler farklılaşan kullanıcı profiline hizmet 
vermektedir. 
 
Topografyadan yararlanma 
Arazinin topografyası, çevredeki mevcut yapılar, ulaşım, yoğunluk, yörenin sosyolojik yapısı dikkate 
alınmıştır. 
 
Manzaraya yönlenme 
Yapılar, deniz manzarasından en iyi şekilde yararlanabilmeleri amacıyla konumlandırılmıştır. 
Manzaraya doğru yönlendirilen ön ve yan cephelerdeki geniş teraslar bol miktarda bitkilendirilmiştir. 
 
Enerji korunumu-Yeşil kullanımı 
Hem yatayda hem de düşeyde yoğunlaştırılmış doğal doku kullanılmıştır. 
Jeotermal açıdan zengin bir alanda kurulu olmasından dolayı jeotermal ısıtmadan ve    sıcak sudan 
yararlanılmaktadır. 
Ekolojik atriuma, mikroklimatik serinlik havuzlarına sahiptir.  
 
Kolay ulaşım 
Hastane, okul, vb yerlere kolay ulaşılabilecek mesafede konumlandırılmıştır. 
 
Sosyal mekânların zenginliği 
Sosyal açıdan zengin olanaklara sahiptir [8]. 
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4.2. Örnek 2  
 
Örnek 2, İstanbul’da 2011 yılında tamamlanmıştır (Şekil 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.Örnek 2 Konutları [9]. 
 

4.2.1. Analizler 
 

Optimum alan kullanımı ve farklı kullanıcılara yönelik tasarım 
Farklı büyüklükte ve özellikte (stüdyo, home ofis, vb) daireleri ile farklılaşan kullanıcı profiline hizmet 
vermektedir. 
 
Topografyadan yararlanma 
Çok fazla eğim bulunmayan bir alanda konumlanmıştır. 
 
Manzaraya yönlenme 
Daireler, cadde ve iç avlu manzarasından yararlanacak şekilde konumlandırılmıştır. 
 
Enerji korunumu-Yeşil kullanımı 
Aşağıdaki özellikleriyle Leed sertifikasına aday bir projedir: 
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 Isı ve ses yalıtımıyla daha az maliyet, daha az karbon salınımı, 

 Yeşil çatı uygulamasıyla yağmur suyundan yararlanma, 

 Atık sisteminin yükünü hafifletme, 

 Bölge florasından oluşturulan yeşil katmanlarla oksijen üretimi, 

 Sera etkisi oluşturan yansımaları en aza indirgeme.  
 

Kolay ulaşım 
Örnek 2’nin çevresinde pek çok önemli tesis, ticari merkez ve ulaşım noktaları bulunmaktadır 
(Alışveriş merkezleri, uluslararası ve ulusal firmaların genel merkezleri, eğitim kampüsleri, deniz 
otobüsü iskelesi, teknopark, vb.). 
 
Home-ofis olarak tasarlanan daireler sayesinde iş-ev ulaşım mesafesi ortadan kalkmaktadır. 
 
Sosyal mekânların zenginliği 
Pek çok sosyal tesise sahiptir (toplantı salonları, havuzlar, teras bahçeler, çocuk oyun alanları, vb) [9].  
 
 
4.3. Örnek 3  
 
İstanbul’da yapımı süren Örnek 3’ün  2013 yılında tamamlanması beklenmektedir (Şekil 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. Örnek 3 Konutları[10]. 

 
4.3.1. Analizler 
 
Optimum alan kullanımı ve farklı kullanıcılara yönelik tasarım 
Farklı büyüklükte ve özellikte (stüdyo, bahçeli, dubleks kent evi,vb) daireleri ile farklılaşan kullanıcı 
profiline hizmet verilmektedir. 
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Topografyadan yararlanma 
Düz bir arazide yer almaktadır. 
 
Manzaraya yönlenme 
Daireler, manzaradan yararlanacak şekilde konumlandırılmıştır. 
 
Enerji korunumu-Yeşil kullanımı 
Proje, Türkiye’deki “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne” uygun şekilde geliştirilirken; doğaya 
zarar vermeyen, tasarruf sağlayan malzemelerin kullanımına ve enerji verimliliğine önem gösterilmiştir. 
Bu nedenle aşağıdaki planlama özellikleri dikkate alınmıştır: 
 

 Otomatik bahçe sulama 

 Dimmerli aydınlatma armatürleri 

 Pencerelerde ısı kontrolünü sağlayan iklim kontrollü cam sistemleri 

 Ortak alanlardaki çevre aydınlatmasında tasarruflu (ledli) sistemler 

 Ortak sosyal alanlarda su ısıtmasında güneş paneli uygulaması 

 Ortak alanlarda fotoselli batarya sistemleri 

 Dairelerde 2 kademeli (3-6 litre) rezervuarlı klozet 

 Az suyla sağlıklı yeşil alanlar oluşturabilen granüllerin kullanımı 

 Dairelerde A sınıfı tasarruflu ankastre ürünler 

 Site içinde elektrikli ve hibrit araçlar için dolum ünitesi 
 

Kolay ulaşım 
Çevre yollardan (E-5 ve TEM Otoyolu) kolay ulaşılabilecek mesafededir. 
 
Sosyal mekânların zenginliği 
Sosyal açıdan geniş olanaklara sahiptir (yüzme havuzları, spor alanları, vb.)[11]. 
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4.4. Örnek 4  
 
Örnek 4’ün İzmir’de yapımı sürmektedir (Şekil 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5. Örnek 4 Konutları [12]. 

 
4.4.1. Analizler 
 

Optimum alan kullanımı ve farklı kullanıcılara yönelik tasarım 
Farklı büyüklükte ve özellikte daireler ile farklılaşan kullanıcı profiline hizmet verilmektedir. 
Topografyadan yararlanma 
Düz bir arazide yer almaktadır. 
 
Manzaraya yönlenme 
Körfez manzarasından maksimum derecede yararlanabilecek şekilde konumlandırılmıştır. 
Enerji korunumu-Yeşil kullanımı 
Aşağıdaki planlama özellikleri ile enerji verimliliğine katkıda bulunmaktadır: 
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 Otomatik bahçe sulama 

 Dimmerli aydınlatma armatürleri 

 Pencerelerde ısı kontrolünü sağlayan iklim kontrollü cam sistemleri 

 Enerji geri dönüşümlü; oksijen üretimi ve buhar geçirgenliği sağlayan yeşil çatı uygulaması 

 Ortak alanlardaki çevre aydınlatmasında tasarruflu (ledli) sistemler 

 Ortak sosyal alanlarda su ısıtmasında güneş paneli uygulaması 

 Ortak alanlarda fotoselli batarya sistemleri 

 Dairelerde 2 kademeli (3-6 litre) rezervuarlı klozet 
 

Kolay ulaşım 
Ulaşım, daire sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak şekilde planlanmıştır. 
 
Sosyal mekânların zenginliği 
Sosyal açıdan zengin olanaklara sahiptir [13].  
 
 
4.5. Örnek 5  
 
Örnek 5’in 2008’de projesi yapılmış, ancak henüz inşa edilmemiştir (Şekil 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Örnek 5 Konutları [14]. 
 

4.5.1. Analizler 
 
Optimum alan kullanımı ve farklı kullanıcılara yönelik tasarım 
Optimum alan kullanımına önem verilmiştir. 
 
Topografyadan yararlanma / Manzaraya yönlenme 
Manzara, ışık, iklimsel özellikler, topografik eğriler dikkate alınmıştır. Arazide var olan eğimlerin 
tanıdığı olanakları sonuna kadar kullanan bu yapılar, manzara yönüne doğru kademelendirilmiştir.  
 
Enerji korunumu-Yeşil kullanımı 
Ekolojik sürdürülebilirliği öne çıkartan bir tasarım hedeflenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki planlamalar 
yapılmıştır: 
 

 Yeşil alanlar maksimum kullanılmıştır. 

 Yapıların topografya ile uyumlandırılan çatılarının yeşillendirilmesi, üst kotlardan bakıldığında 
tüm alanın büyük bir park olarak algılanmasına yol açmıştır. 

 Habitatın korunması ve yok olan niteliklerin geri kazanımı, 

 Kentsel ısı adalarının oluşumunun önlenmesi, 

 Gölgelendirilmiş alan ve yeşil çatı kullanımının arttırılması, 

 Otopark alanlarının olabildiğince yeşil çatı örtüsü altında çözülmesi, 

 Bina kabuklarının, ısıtma-havalandırma sistemleri ile enerji kullanımı yüksek diğer sistemlerin 
minimum enerji tüketecek şekilde planlanması, 

 Soğutma sistemi kullanımının pasif tasarım kazanımlarıyla olabildiğince azaltılması, 

 Peyzaj alanlarında şebeke suyu yerine arıtılmış su kullanımına ağırlık verilmesi 
anlayışı dikkate alınmıştır. 
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Kolay ulaşım 
Konutlar arasında kullanıcının en kısa yoldan evine ve ortak alanlara ulaşabilmesine yönelik geçitler; 
yüksek mekân kalitesine sahip boşluklar olarak tasarlanmıştır. 
 
Sosyal mekânların zenginliği 
Uygun yoğunluklar ile sosyal altyapının geliştirilmesine çalışılmıştır [15]. 
 
“Örnek 5” projesiyle tasarımcı firma “Green Good Design Awards 2011”de ödüle layık görülmüştür. 
“European Center for Architecture” (Avrupa Mimarlık Merkezi) ve Chicago Athenaeum Müzesi 
tarafından düzenlenen “Green Good Design Awards”, daha yaşanılabilir bir çevre için sürdürülebilir 
tasarımın önemine tüm dünyanın dikkatini çekmeyi ve bu duyarlılıkla mimarlık, peyzaj mimarlığı, 
kentsel planlama, endüstri ürünleri tasarımı ve grafik tasarım Mimarlık Merkezi’nin Uluslararası 
Danışmanlık Komitesi üyeleri ile tasarımın farklı sektörlerinden önde gelen isimlerden oluşan yarışma 
jürisi, “Green Good Design Awards”un 2011 ayağında, 27 farklı ülkeden gelen binlerce katılım 
arasından 120 adet projeyi “Yeşil Tasarımın Üstün Örnekleri” olarak belirlemiştir [16]. 

 
 

4.6. Örnek 6  
 
İstanbul’da yer alan Örnek 6 konutları (Şekil 7)  ile ilgili analizler aşağıda yer almaktadır: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Örnek 6 Konutları [17]. 
 
4.6.1. Analizler 
 
Optimum alan kullanımı ve farklı kullanıcılara yönelik tasarım 
Konut bloğunda farklı büyüklükte (45-250 m2) ve özellikte daireler bulunmaktadır.  
 
Topografyadan yararlanma 
Arazinin %13’lük bölümü binalara ayrılmıştır. Geri kalan bölge üzerinde topografik yapı kullanarak 
tasarlanan yeşil alanlarda kullanıcının bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği öngörülmüştür.  
 
Manzaraya yönlenme 
Projede gün ışığından yararlanmak dikkate alınmış ve tüm katlar manzaraya bakacak şekilde 
planlanmıştır. 
 
Enerji korunumu-Yeşil kullanımı  
Arazinin topografik yapısı, rüzgâr yönleri ve güneş ışınlarının detaylı analizleri incelenmiş, binaların 
tasarımları ve konumları daha az enerji kullanımına yönelik olarak planlanmıştır. Böylece bina kütleleri 
kışın daha az enerji kullanarak ısınacak ve yazın daha hızlı soğuyacaktır.  
 
Geniş teras bahçeleri ile ferah mekânlar yaratılmış, blokların birbirinin manzarasını kesmesi 
önlenmiştir. 
 
Ortak alanların elektriğinin bir kısmının rüzgâr türbini ve güneş paneli gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılanarak giderlerde büyük bir tasarruf sağlayacağı düşünülmüştür. 
Akıllı bina uygulamaları ile ısıtma-soğutma-havalandırma, sıhhi tesisat, elektrik ve güvenlik altyapıları 
en son teknolojiye göre planlanmıştır.  



    ______________________  1007 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 

 

 
Peyzaj tasarımında yapı gruplarına uygun olarak serpiştirilen su öğeleri de yükselen serin hava akımı 
ile binaların doğal havalandırmasını sağlayacaktır. 
 
Teraslanarak yükselen bina yapıları nedeniyle toplanacak yağmur suları ile atık suların 
toplanmasından elde edilecek kaynakların, yeşil alanların sulamasında kullanılması, böylece ciddi bir 
su tasarrufu sağlanması düşünülmüştür.  
 
Bütün peyzaj düzenlemelerinde ve bitki tercihlerinde su kullanımını azaltmak ve bölgeye özgü doğal 
yapıyı korumak öncelikli amaç olmuştur. Açık alanların ana karakteri olan özellikle seçilen çayır 
dokusu, çim ağırlıklı düzenlemelere göre su kullanımını yarıya indirdiği için tercih edilmiştir. Her 
mevsim başka bir noktanın canlanmasıyla yıl boyu yeşil sürekliliğinin gözetildiği bir bahçe bütünlüğü 
oluşturulmuştur. 
 
LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) kriterlerine uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Tasarım aşamasında alınan önlemler, çevreci malzeme seçimi, atık yönetimi ve elektriğin bir kısmının 
rüzgâr ve güneş enerjisinden yararlanarak üretilmesiyle projede % 40’a varan enerji ve su tasarrufu 
sağlanacaktır. 
 
Kullanılan teknolojilerle inşaat maliyetleri büyük oranda artsa da uzun vadede ortak alanların bir 
kısmının güneş panelleri ve rüzgâr türbinleriyle üretilecek enerji ile aydınlatılması, yağmur ve gri 
suların toplanarak yeşil alanların sulanması sayesinde maliyetler düşürülerek verimlilik sağlanacaktır.  
 
Proje, sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla bina konumlanması, cephe tasarımı, rüzgâr türbini ve 
fotovoltaik panellerle elektrik üretimi, gri su kullanımı gibi hem aktif hem de pasif yöntemlerle 
yürütülecektir.  
 
Kolay ulaşım 
Çevre yollara ve kent merkezine yakın mesafede konumlanmıştır. 
 
Sosyal mekânların zenginliği 
Geniş sosyal alanlara  ve rekreasyon alanlarına sahiptir [18,19]. 
 
 
 
 
5. TARTIŞMA  
 
Sürdürülebilir toplu konutlar yapabilme isteği, gelişmekte olan, plansız kentleşmenin yaşandığı ve 
çevreye duyarsız/sorumsuz yapılaşmanın “konut açığını kapatmak” maskesi altında hızla yoğunlaştığı 
Türkiye’de önemli ve değerli bir çabadır. Bu çaba ile tasarlanan ve çalışma kapsamında incelenen 6 
adet toplu konut projesine ait verilerden yola çıkılarak bazı sorgulamalar yapılmıştır:  
 

1. Sürdürülebilir toplu konutlarda özellikle enerji/ekoloji başlıkları ön plana çıkmaktadır. Proje 
hizmetleri, alanında deneyimli firmalarca yaptırılmaktadır. Buna benzer pek çok başlıkta 
yapılan özel etütler, proje maliyetlerini arttırmaktadır. Genellikle büyük kentlerde inşa edilen bu 
tür binaların halkın sadece belli bir bölümü tarafından alınabilmesi sürdürülebilir yapıların 
gelişimini, yapılabilirliğini ve tercih edilebilirliğini ne derece etkileyecektir? Maliyetler yüksek 
oldukça sosyal dengesizlik de artmayacak mıdır? Sürdürülebilir, aynı zamanda maliyeti düşük 
toplu konutlar tasarlanamaz mı? 

2. İncelenen toplu konutlar, pek çok sosyal mekân içermektedir. Yapım sonrasında yüksek 
ücretlerle bu alanların bakımının yapılması gerekecektir. Sosyal sürdürülebilirlik hangi 
anlamda değerlendirilmelidir? Sürdürülebilir binalar, bunu sürdürebilecek insanlar için mi 
yapılacaktır? Bu durum bir çelişki yaratmakta mıdır?  

3. Sürdürülebilirlik yapım sonrası ne ölçüde denetlenecektir? Çatı bahçeleri, yeşil alanlar, cephe 
bitkilendirmeleri gibi ekolojik sürdürebilirliği ilgilendiren durumlar sürdürülebilecek midir? 
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4. Türkiye’de en çok hangi anlamda sürdürülebilir yapılar yapılabilir? (sosyal-ekonomik-ekolojik) 
İncelenen yapıların tasarım stratejilerinde sürdürülebilirlik kavramının hangi boyutunun 
(ekonomik, sosyal, ekolojik) öne çıktığını değerlendirmek oldukça güçtür. Projelerin büyük 
çoğunluğu, “sürdürülebilirlik” kavramını temel çıkış noktası yapan uygulamalar değildir [7]. 

5. Sürdürülebilir toplu konutlar; plansız, niteliksiz sürdürülemez çevrelerde uygulandığı zaman bu 
durum sürdürülebilirlik önünde engel değil midir? 

6. Yüksek katlı yapılar sürdürülebilir midir? İncelenen örneklerden özellikle Örnek 6 konutları, 61 
katlı mimarisiyle bu anlamda bir tezat oluşturmuyor mu? Az katlı, insan ölçeğinde yapılar daha 
sürdürülebilir değil midir?(cephe temizliği, asansör-elektrik harcama, komşuluk ilişkisi, vb. 
yönlerden) 

7. Türkiye’de çevresel önem taşıyan kriterleri destekleyici ölçüt ve ölçümlere dahi sahip olmayan, 
sadece adı yeşil olan pek çok bina örneği bulunmaktadır. Yeşil etiketi, bugün pek çok üründe 
olduğu gibi, inşaat sektöründe de sadece reklama yönelik olarak kullanılabilmektedir [3]. 

8. İncelenen altı örnek yapının tümünde betonarme iskelet sistem kullanılmıştır. Cephe 
kaplaması olarak ahşap, boya, alüminyum gibi malzemeler kullanılmıştır. Malzeme seçiminde 
sürdürülebilirlik çok fazla ön planda değildir. 

9. Geçmişte arazinin, iklimin, çevresel malzemenin en iyi şekilde kullanıldığı sürdürülebilir 
geleneksel konutlarda yaşayan halk,  şu an yaşadığı konutların niteliğini sorgulamamaktadır. 
Bugün Türkiye’de halk, sürdürülebilir yapılar ile ilgili yeterli bilgiye ve bilince sahip değildir. Bu 
durumun eksikliği, sürdürülebilir yapılar yaptırılmasını talep etme veya 
sürdürülebilir/sürdürülemez yapılar arasında seçim yapabilme olanağını da ortadan 
kaldırmaktadır.  

 
 
 
 
SONUÇ 
 
İnsanoğlunun ve onları saran ekosistemlerin bugünkü ve gelecekteki varlığını sağlıklı olarak 
sürdürebilmesi zemininde yürütülen çalışmalar “sürdürülebilirlilik felsefesi”ne dayanmaktadır (1). 
Sürdürülebilirlik felsefesi, bugünkü ve gelecekteki varlığımızın sağlıklı olarak sürdürülebilmesine 
odaklanmış çevreci yaklaşımlar perspektifinden “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”.olarak özetlenebilir [3].  
 
Bu çalışmada “Türkiye’nin “sürdürülebilir toplu konut perspektifine” bakabilmek” amaçlanmıştır. Bu 
amaçla özellikle büyük kentlerde tasarlanan nitelikli toplu konut örnekleri sürdürülebilirlik bağlamında 
ele alınmıştır. Ekolojik, ekonomik ve sosyal/kültürel sürdürülebilirlik başlıklarına göre değerlendirilen 
örnekler, bu başlıklara uygun olarak oluşturulan  “optimum alan kullanımı, topografyadan yararlanma, 
manzaraya yönlenme, enerji korunumu-yeşil kullanımı, kolay ulaşım, sosyal mekanların zenginliği” alt 
başlıklarında analiz edilerek irdelenmiştir. Çalışmanın kapsamı,  bu başlıklarda değerlendirilebilecek 6 
örnekle sınırlandırılmıştır.  
 
Yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
 

1. Türkiye’de sürdürülebilir nitelikteki toplu konutların maliyetleri halkın yıllık geliri 
düşünüldüğünde oldukça yüksektir. Ancak yüksek gelir sınıfından kullanıcıların bu konutları 
satın alabileceği ve sonrasında yüksek bakım masraflarını üstlenebileceği görülmektedir. Bu 
nedenle sürdürülebilir ancak düşük maliyetli konut geliştirmek için araştırmalar ve çalışmalar 
yapılmalı ve desteklenmelidir. 

2. Sürdürülebilir konutlar, ancak sürdürülebilir çevrelerde inşa edilirlerse tam anlamıyla amacına 
ulaşabilecektir. Bu nedenle bireysel çalışmaların genele yayılması gerekmektedir. 

3. Yeni yapılaşma arayışında sürdürülebilir uygulamalar ve ekolojik duyarlılık anlayışları 
toplumda yeni yeni yeşermektedir[4]. Halk, sürdürülebilir mimari konusunda eğitilmeli, 
sürdürülebilir/sürdürülemez yapı ayrımını yapabilmeli ve tercihlerinde bilinçlenmelidir. 
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4. Devlet tarafından desteklenecek politikalar ile de Türkiye’nin geleceğinde herkesin 
kullanabileceği yapılar ve kentler daha nitelikli ve sürdürülebilir olacaktır. 

5. Çoklu ekolojilere sahip olan Türkiye’de, geleneksel yapıların birçoğu doğaya ve çevreye 
duyarlılık, iklimsel verilere uyum, doğal ve düşük enerjili malzeme kullanımı, sağlıklı ve 
konforlu yaşam çevreleri oluşturma gibi özelliklerle sürdürülebilir binalar sınıflandırmasına 
girmektedir[4]. Geleneksel konutlar, arazi kullanımı, yönlenme, iklimsel verileri değerlendirme, 
çevresel malzemeleri kullanma gibi yönlerden sürdürülebilir yapılanmalardır. Yeni toplu 
konutlar sürdürülebilirlik bağlamında geliştirilmeli ve geleneksel mimariden dersler alınmalıdır. 

6. Türk yapı sektöründe toplu konutlar önemli bir yere sahiptir. Her yıl çok sayıda toplu konutun 
inşa edildiği Türkiye’de sürdürülebilir toplu konut üretimi, kentsel ekosisteme ve kentsel siluete 
önemli katkılar sağlayacaktır. 
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